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Resymé: 

Fylkeskommunen spiller en viktig rolle som regional samfunnsutvikler. Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, utredet fylkeskommunens erfaringer med partnerskap og samstyring. I denne rapporten opp-

summeres og systematiseres erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter.  

 

Vi mener det er dekning for å kunne si at partnerskap i regi av fylkeskommunen oppfattes som en hensiktsmessig koordine-

ringsmekanisme for å løse regionale utfordringer hvor tradisjonelle styringsmekanismer ofte kommer til kort. I rapporten pe-

ker vi videre på flere konkrete forhold som bidrar til å fremme velfungerende partnerskap, og forhold som bidrar til å vanske-

liggjøre partnerskapsarbeidet. Mye av utviklingen videre vil antakeligvis skje i form av gradvise forbedringer av det som alle-

rede fungerer bra. 

 

Overordnet er formålet med utredningen å bidra til økt forståelse av hva som hemmer og fremmer fylkeskommunens sam-

funnsutviklerrolle – i skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og autonomi på den ene siden og statlige sektorinteresser 

på den andre, og dermed om hvilke grep fylkeskommunen kan ta for å innfri forventningene til samfunnsutviklerrollen. 
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FORORD 
 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet fyl-

keskommunenes erfaringer og utfordringer med samstyring og partnerskap. Ved Telemarksfors-

king har Geir Magnussen vært prosjektleder og Erik Magnussen prosjektmedarbeider. 

Utredningen er gjennomført i perioden desember 2019 til mai 2020, og baserer seg på en spørre-

undersøkelse blant fagpersoner med ansvar for partnerskap på ulike politikkområder i Møre og 

Romsdal, Nordland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner. I tillegg har vi gjennomført dyb-

destudier av to partnerskap i hver av de tre fylkeskommunene, til sammen 6 partnerskap. Vi har 

i den sammenheng intervjuet politikere og byråkrater i fylkeskommunene og kommuner i de tre 

fylkene, så vel som ledere og fagpersoner i statlig, privat og frivillig sektor. 

Våre hovedkontakter i departementet har vært Anne Gjerdåker og Ingebjørg Fiskum. Vi vil 

takke for et godt samarbeid, og for nyttige og konstruktive tilbakemeldinger underveis.  

Vi vil også benytte anledningen til å takke de mange som har stilt opp på intervju, deltatt i spør-

reundersøkelsen og/eller bidratt med annen informasjon. Ikke minst gjelder det våre kontaktper-

soner i de tre fylkeskommunene. 

 

Bø, 22. mai 2020 

 

Geir Magnussen 

Prosjektleder
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn, formål og metode 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyste høsten 2019 ut et oppdrag med sikte på å få 

utredet fylkeskommunenes erfaringer og utfordringer med samstyring og partnerskap. Departe-

mentet knyttet utredningen blant annet til regionreformen, hvis formål er redusert statlig detalj-

styring av regional utvikling og å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere.  

Utredningen har bestått av to elementer: 

1) Kartlegge fylkeskommunenes erfaringer med samstyring og partnerskap 

2) Systematisere erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter   

Telemarksforsking fikk oppdraget og har gjennomført en undersøkelse i tre fylkeskommuner: 

 Nordland 

 Møre og Romsdal 

 Vestfold og Telemark 

Undersøkelsen har vært basert på to hovedtilnærminger: 

 En breddekartlegging av til sammen 35 partnerskap i de tre fylkeskommunene. De som 

deltok i denne undersøkelsen, fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema, og 24 av part-

nerskapene besvarte undersøkelsen 

 En dybdestudie av to partnerskap i hver av de tre fylkeskommunene; til sammen 6 part-

nerskap 

De seks partnerskapene som deltok i dybdestudien var:    

 Nordland: Folkehelsealliansen, Forum for kompetanse og arbeidsliv 

 Møre og Romsdal: Partnerskap for kompetanse og verdiskaping, Hoppid.no 

 Vestfold og Telemark: Arena Samferdsel, Plattform Vestfold 

Hovedfunn 

Om partnerne og partnerskapene 

De tre fylkeskommunene har inngått partnerskap på en rekke politikkområder. Det er likevel 

noen områder som peker seg ut med særlig mange partnerskap: 

 Kompetanse 

 Folkehelse 
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 Forskning og innovasjon 

 Næringsutvikling 

Det er også stor bredde med hensyn til hvilke aktører fylkeskommunene samarbeider med i part-

nerskapene. Det er likevel tre hovedgrupper av samarbeidspartnere som skiller seg ut: 

 Enkeltkommuner deltar i 63 % av partnerskapene 

 Statlige etater (på regionalt nivå) deltar i 46 % av partnerskapene 

 Fylkesmannen deltar i 42 % av partnerskapene 

Men det er også viktig å understreke at offentlige eide virksomheter, frivillige organisasjoner, 

akademia/FoU-institusjoner og private aktører deltar i om lag 25 % av partnerskapene. 

Av breddeundersøkelsen framgår det at partnerskapene er rimelig godt fornøyde med både ar-

beidsmåte og utbytte: 

 87 % svarer at de i stor grad synes det er samsvar mellom ressursinnsats og resultater 

 83 % svarer at de opplever partnerskapets arbeidsmåte som tilfredsstillende 

Forhold som bidrar til å fremme velfungerende partnerskap 

I kapittel 4 har vi gjort rede for de viktigste forholdene som bidrar til henholdsvis å fremme og 

hemme utviklingen av velfungerende partnerskap.  De forholdene som særlig ser ut til å fremme 

utviklingen av gode og velfungerende partnerskap, kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Det er viktig at arbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte – med god struktur, for-

utsigbarhet, et velfungerende sekretariat mv. Som oftest har fylkeskommunen denne 

rollen, og de ser ut til å fylle den på en god måte.  

 Det fremmer også partnerskapets fungering dersom aktørene deltar på høyt organisato-

risk nivå, slik at deltakerne et stykke på vei kan forplikte den organisasjonen de repre-

senterer på partnerskapets konklusjoner.  

 Et tredje viktig aspekt er forankring i overordnede planer og strategier. Dette gjelder 

planer i regi av fylkeskommunen, men også de andre partnerne har ofte deltakelsen for-

ankret i egne strategier, styrevedtak mv. Det bidrar til eierskap og forpliktelse.   

 Evne og vilje til å sette partnerskapenes fungering på dagsorden er viktig for at de skal 

fungere godt og utvikle seg i en retning som partnerne opplever som nyttig. Særlig part-

nerskap som varer over en del tid, har behov for regelmessig å evaluere hvordan part-

nerskapet fungerer.  

 En av de aller viktigste forutsetningene for at partnerskapene skal lykkes, ser ut til å 

være at de evner å skape et felles ståsted/et felles bilde av nåsituasjon og utfordringer. 

De partnerskapene som bruker tid på dette, «får godt betalt» for det.    

 I mange av de partnerskapene vi har studert, trekker informantene fram hvor viktig det 

er å bygge relasjoner mellom aktørene, og å bruke tid på å bli kjent både med personene 

i partnerskapet, men også med de organisasjonene de representerer.  

 I studier av partnerskap er fokuset ofte på hvor godt partnerskapet fungerer med hensyn 

til å koordinere partnernes atferd, synspunkter, virkemiddelbruk mv. Dette er naturligvis 
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svært viktig. Men i tillegg har vi registrert betydningen av at partnerne også har en stra-

tegi for å mobilisere eksternt. Det vil si å ta med seg synspunkter og kunnskap fra part-

nerskapet inn i samarbeidsrelasjoner som partnerne har med aktører utenfor partnerska-

pet.    

 En del partnerskap er opprettet med hovedsiktemål å fronte regionens interesser utad, 

eller mer generelt forsøke å skape en felles holdning i regionen for vanskelige priorite-

ringer. I arbeidet med å skape slik konsensus, er det ikke sjelden en del gi-og-ta. I part-

nerskap som er opprettet for slike formål, er det helt avgjørende at partnerne har evne til 

«å stå i det» – også når det måtte storme litt.   

 Endelig har vi registrert at tydelige forventninger fra egen «eier» om å delta på en for-

pliktende måte i partnerskap som er initiert at fylkeskommunen, bidrar svært positivt til 

at partnerskapet fungerer. Dette er særlig relevant for statlige virksomheter, som ofte får 

slike forventninger uttrykt i oppdragsdokumenter, forventningsbrev mv fra departemen-

tene. 

Forhold som bidrar til å vanskeliggjøre partnerskapsarbeidet 

De forholdene som særlig ser ut til å vanskeliggjøre utviklingen av gode og velfungerende part-

nerskap, kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Dersom én eller flere av partnerne viser manglende engasjement, initiativ eller forplik-

telse overfor arbeidet i partnerskapet, bidrar det – naturlig nok – til å svekke partnerska-

pet. Særlig alvorlig er det hvis dette varer over tid. Den beste – og egentlige eneste – 

«medisinen» mot en slik utvikling, synes å være at man tar det opp, setter det på dagsor-

den, og forsøker å håndtere det så eksplisitt og åpent som mulig.    

 Dersom noen av partnerne i for stor grad tar føringen, legger premissene, framskaffer 

dokumentasjon mv – uten at dette skjer i en åpen dialog med de andre partnerne – kan 

det lett bidra til fremmedgjøring og manglende engasjement. Mangel på transparens – 

enten det dreier seg om kunnskapsgrunnlag, premisser eller andre forhold –, synes å 

være en trussel mot at partnerskapene skal fungere godt, og ikke minst mot den tilliten 

som partnerskapene er så avhengig av.  

 En del partnerskap er etablert på grunnlag av det man kan kalle «delegert myndighet» 

fra fylkestinget, eller arbeider med problemstillinger eller saksområder som senere skal 

til politisk behandling. Da kan det være en utfordring å sikre at saken ikke er «låst» når 

den kommer til fylkestinget eller et annet politisk organ i fylkeskommunen for endelig 

behandling. Det vil si at prosessene i forkant i realiteten gjør det vanskelig for det poli-

tiske organet å treffe en beslutning som bryter med den konsensus som er skapt gjen-

nom prosessene i forkant. Stort sett ser partnerskapene ut til å håndtere dette dilemmaet 

på en gjennomtenkt og reflektert måte, men det er viktig at aktørene er seg dette bevisst.  

 Den siste utfordringen vi vil trekke fram, dreier seg om det vi kan kalle manglende evne 

til å synliggjøre resultater – når disse skapes på andre arenaer. For å få oversikt over de 

samlede resultatene av partnerskapets arbeid, er det ofte nødvendig å se utover selve 

partnerskapet og partnerskapsmøtene. Det betyr at måloppnåelsen og resultatoppføl-

gingen kan bli kompleks og kanskje også vanskelig å få øye på. Det er derfor viktig at 
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partnerne har evne og vilje til å trekke fram det som skjer i regi av partnerne «på hjem-

mebane», og som i mange tilfeller kan føres nokså direkte tilbake til diskusjoner og an-

befalinger fra partnerskapet. 

Oppsummering og refleksjoner 

I dette punktet vil vi kort oppsummere og reflektere over hovedspørsmål 2 i oppdraget – syste-

matisering av erfaringer – med sikte på å kunne nyttiggjøre dem i den videre utviklingen av 

partnerskap som arbeidsform og koordineringsmekanisme. Dette er nærmere utdypet i rappor-

tens kapittel 5. 

Overordnet om fylkeskommunens legitimitet og utøvelse av rollen 

Det er vårt absolutte inntrykk at tunge og sentrale aktører – både offentlige, private og ideelle – 

ønsker fylkeskommunen velkommen som regional koordinator og «nav» i samordningen av re-

gionale interesser og behov. De gir langt på vei uttrykk for at fylkeskommunen er den eneste ak-

tøren som kan ta denne rollen, at rollen er viktig og nødvendig, og at fylkeskommunen gjen-

nomgående fyller rollen på en god måte. Vi mener det er dekning for å kunne si at de oppfatter 

partnerskap i regi av fylkeskommunen som en hensiktsmessig koordineringsmekanisme for å 

løse utfordringer hvor tradisjonelle styringsmekanismer ofte kommer til kort.  

Det er stor bredde i de partnerskapene vi har studert, og vi mener funnene våre både er represen-

tative og ganske generelt gyldige.  Vi finner således få holdepunkter for å kunne si at partner-

skap bare kan fungere på noen politikkområder eller bare under visse rammebetingelser. 

Vi mener også det er dekning for å kunne si at fylkeskommunene er bevisste på å invitere de 

andre partnerne tidlig inn i prosessene, og at forpliktelse skapes gjennom deltakelse i alle de fa-

sene som en strategisk prosess består av. Mer om dette i punkt 5.2.2. 

Som nevnt flere steder i denne utredningen, kan det være et dilemma for den politiske folke-

valgte styringen at man gjennom partnerskap inviterer mange andre aktører inn på viktige poli-

tikkområder. Dette demokratiske dilemmaet handler om at fylkeskommunen ved bruk av part-

nerskap må slippe andre aktører inn på egne politikkområder og i egne prosesser på en mer for-

pliktende måte enn hva som vanligvis har vært tilfelle i mer tradisjonelle, hierarkiske styrings-

former. Vår konklusjon heller i retning av at denne utfordringen ikke bør overdrives, og at fyl-

kestinget/fylkeskommunen oppnår mer med å inngå i forpliktende partnerskap med andre aktø-

rer – ikke minst når det gjelder mobilisering, engasjement og eierskap til løsningene – enn den 

«mister» i form av tapt suverenitet og autonomi.     
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Hovedgrep for å lykkes med partnerskap som koordineringsmeka-

nisme 

Når det gjelder hovedgrep for å lykkes med partnerskap som arbeidsform, er dette redegjort for i 

punkt 5.3. De fremmende faktorene som er beskrevet mer i detalj i punkt 4.3., og som er opp-

summert ovenfor, gir også viktige bidrag til å forstå hva som skal til for å lykkes. 

Vi har valgt å oppsummere grepene i fire hovedpunkter, eller langs fire dimensjoner: 

 For det første er det helt avgjørende at partnerskapene er organisert og regissert på en 

hensiktsmessig måte. For mer om hva dette betyr i praksis, viser vi til punkt 5.3.1. 

 For det andre er det viktig at partnerne trekkes med i alle fasene i den strategiske pro-

sessen: Fra ståstedet skapes, til den strategiske retningen utvikles, via mobilisering, og 

til slutt iverksetting av handling og koordinering av atferd.    

 For det tredje bidrar det til å skape resultater at partnerne evner å mobilisere også uten-

for selve partnerskapet. Det vil si at de har en bevisst strategi for å «ta med seg» ideer, 

synspunkter og kunnskap fra partnerskapet inn i sitt samarbeid med andre aktører og 

samarbeidspartnere utenfor partnerskapet. Det gir et større «nedslagsfelt» og en mer ef-

fektiv spredning av det som skjer i regi av selve partnerskapet.  

 Endelig er det viktig å legge an en resultatforståelse som er både «bred og lang». Resul-

tater skapes over tid, og de skapes i betydelig grad på arenaer utenfor selve partnerska-

pet. Dette er det viktig å ha en bevisst holdning til. 

Innspill til videre utvikling av partnerskap som koordineringsmeka-

nisme 

Vi har i denne utredningen hatt stort fokus på å identifisere og beskrive «kloke» grep som kan 

bidra til å utvikle partnerskap som er velfungerende når det gjelder å styrke fylkeskommunens 

rolle som koordinator av regional utvikling.  

Vår vurdering er at fylkeskommunene har et godt grunnlag å stå på når de skal utvikle denne ar-

beidsformen videre. Mye av utviklingen videre vil antakeligvis skje i form av gradvise forbed-

ringer av det som allerede fungerer bra.  

Det er imidlertid er par områder som det etter vår oppfatning kan være grunn til å dvele særskilt 

ved – hvis man vil ta grep som kan bidra til et særlig løft i partnerskapsarbeidet: 

 Det første er å sikre at partnerskapene har noen frie midler til å drive prosjekter, sat-

singer mv. I dag synes mange partnerskap å bruke mye tid og krefter på å skaffe ekstern 

finansiering til tiltak de ønsker å gjennomføre i fellesskap. Vi tror partnerskapene ville 

tjent på å ha noen frie midler som de – i regi av partnerskapet – kunne brukt til å under-

støtte viktige satsinger som de ønsker å gjennomføre. 

 Det andre punktet dreier seg om å legge større kraft og mer systematikk i resultatoppføl-

gingen. For det første bør partnerskapene være tydeligere og mer eksplisitte på hva de 

ser for seg av forpliktende handling fra den enkelte partner i etterkant av møtene. For 
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det andre bør det være en tydeligere tilbakerapportering til partnerskapet på status i ar-

beidet siden forrige møte. På den måten vil den røde tråden i partnerskapets arbeid 

kunne styrkes, noe som igjen vil skape forpliktelse og dedikasjon.    
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1. OM OPPDRAGET 

 Bakgrunn og formål med oppdraget 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utlyste høsten 2019 en konkurranse med sikte på å 

få utredet fylkeskommunens erfaringer og utfordringer med samstyring og partnerskap.  

Departementet knyttet bakgrunnen for utredningen blant annet til regionreformen, hvis formål er 

redusert statlig detaljstyring av regional utvikling og å styrke fylkeskommunens samfunnsutvik-

lerrolle. Studier viser imidlertid at denne samfunnsutviklerrollen byr på utfordringer, når fylkes-

kommunen skal mobilisere, samordne og koordinere autonome institusjoner som fylkeskommu-

nen verken har styrings- eller instruksjonsrett over (Brandtzæg, 2016; Higdem, 2009, 2014, 

2017; Hofstad & Sandkjær Hanssen, 2015). Mer konkret handler utfordringen om at partner-

skap, som i utgangspunktet inngås for å oppnå felles mål ved hjelp av koordinert innsats, og for 

å gi deltakerne et eierforhold til resultatet, istedenfor lett kan bli preget av asymmetriske makt-

forhold og konkurrerende interesser. 

Mot denne bakgrunn, har formålet med denne utredningen vært å bidra til økt forståelse av hva 

som hemmer og fremmer fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – i skjæringspunktet mellom 

kommunalt selvstyre og autonomi på den ene siden og statlige sektorinteresser på den andre, og 

dermed om hvilke grep fylkeskommunen kan ta for å innfri forventningene til samfunnsutvikler-

rollen. 

Utredningen har bestått av to elementer: 

1) Kartlegge fylkeskommunale erfaringer med samstyring og partnerskap 

2) Systematisere erfaringene slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter 

Før vi går nærmere inn på konkretisering av temaer, problemstillinger og opplegg for gjennom-

føring av utredningen, vil vi først foreta en gjennomgang av kunnskapsstatus og peke på noen 

overordnede perspektiver som etter vårt syn er av spesiell relevans for denne utredningen. 

 Overordnet teoretisk perspektiv 

For å legge til rette for regional utvikling, har fokuset tradisjonelt vært på samhandling mellom 

privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljøer, beskrevet som en triple helix-modell (Por-

ter, 1990). Gjennom følgeevaluering av to nasjonale verdiskapingsprogrammer i perioden 2006-

2014, ble modellen utvidet til en kvadruppel helix-modell (Brandtzæg & Haukeland, 2019). 
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Dette fordi triple helix-modellen utelukker en viktig sektor i arbeidet med stedsinnovasjon, 

nemlig frivillig sektor: 

Skal en region lykkes i sitt utviklingsarbeid, må det bygges utviklingskapasitet, og utviklingska-

pasitet bygges ved å legge til rette for prosesser med aktiv deltakelse fra det offentlige, kompe-

tansemiljøer, private aktører, innbyggere, lag og frivillige organisasjoner.  

Bred verdiskaping handler om å få til et gjensidig forsterkende samspill mellom miljømessig, 

kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Det som i ulike verdiskapingsprosjekter blir truk-

ket fram som de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med bred verdiskaping, er samhandling, 

koordinering, dialog, gjøre hverandre gode, involvere, bygge felleskap, etablere møteplasser, 

skape tverrfaglig forståelse, etablere felles begrepsapparat, skape felles verdiforståelse, bygge 

tillit, felles engasjement, informere og bygge kunnskap. Det er verdt å merke seg at alle disse 

faktorene handler om en eller annen form for samhandling, hvor det å bygge tillit framstår som 

en nøkkelfaktor. Internasjonale undersøkelser viser også at tillit er viktig for å skape utvikling 

og dynamikk (Torsvik, 2000; Wollebæk & Segaard, 2011). 

Videre er fylkeskommunene også en demokratisk arena, og et av målene med regionreformen er 

å øke den politiske oppmerksomheten om, og betydningen av, det regionale folkevalgte nivået. 

Det er kjent fra eksisterende forskning at samstyring og partnerskap på regionalt nivå kan ha im-

plikasjoner knyttet til legitimitet og demokrati. Det er derfor viktig å kunne kaste lys over spørs-

målet om hvordan fylkeskommuner håndterer det som gjerne kalles samstyringens demokratiske 

underskudd, noe som indirekte igjen kan bidra til å skape økt engasjement og deltakelse i spørs-

mål og tiltak som har med regional utvikling å gjøre.  

Bærekraftig 
stedsinnovasjon

Offentlig sektor

Privat sektor

Frivillig sektor

Akadmia

Figur 1 Kvadruppel helix. Basert på Brandtzæg og Haukeland (2009). 
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2. FYLKESKOMMUNENS ROLLE 

SOM SAMFUNNSUTVIKLER 

 Samfunnsutviklerrollen blir til 

Norske fylkeskommuner har helt fra 1980-årene hatt en rolle som samfunnsutvikler. Det vil si at 

de ved hjelp av egne planprosesser og virkemidler på den ene siden, og samspill og samarbeid 

med andre aktører på den andre siden, skulle skape en ønsket utvikling på sentrale politikk-

/samfunnsområder innenfor fylkets grenser; eventuelt i samarbeid med andre fylker og fylkes-

kommuner. Fram mot 2000-tallet ble denne rollen utøvet på «tradisjonelt» vis – ved at fylkes-

kommunene lagde sine planer og strategier, og langt på vei forutsatte at andre aktører – både of-

fentlige og i noen grad også private – forholdt seg «lojalt» til disse planene og strategiene der 

hvor det var relevant for deres virkemiddelbruk.  

Fra 2000-tallet blir begrepet «samfunnsutviklerrolle» mer konkret definert, og det ble gradvis 

tatt i bruk andre prosessuelle, organisatoriske/institusjonelle og kontraktsmessige virkemidler og 

strategier for å utøve og utvikle rollen. Fra i hovedsak å være en myndighetsutøver i tradisjonell 

forstand, ble ambisjonen endret i retning av at fylkeskommunen skulle bli en regional utvik-

lingsaktør på sentrale områder som næringsutvikling, samferdsel og infrastruktur, kompetanse-

utvikling, folkehelse, kultur mv. I stedet for at denne rollen skulle skje på tradisjonelt hierarkisk 

vis – med fylkeskommunen som myndighetsutøver – skulle samfunnsutviklerrollen fra nå av i 

betydelig grad skje i form av partnerskap med andre aktører. Disse aktørene kunne både være 

statlige etater, kommuner, regionalt og lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, og for så vidt 

også befolkningen mer generelt. 

Gjennom denne prosessen har fylkeskommunene gradvis fått et klarere og tydeligere mandat: 

For å realisere en ønsket samfunnsutvikling i sitt geografiske område – eventuelt med tilgren-

sende fylker/fylkeskommuner – skal fylkeskommunene ta en samordnende og koordinerende 

rolle overfor de andre aktørene som er nevnt ovenfor. Denne rollen skal i mindre grad skje i 

form av tradisjonell myndighetsutøvelse, og i større grad gjennom samstyring i partnerskap og 

nettverk.      

 Hvorfor var det nødvendig med en tydeligere rolle og nye grep? 

Før vi ser nærmere på hva som ligger i rollen som samfunnsutvikler, kan det være nyttig å re-

flektere litt over hvorfor disse endringene kom, og ikke minst hvorfor mange anså det som nød-

vendig med nye organisatoriske og planmessige grep for å styrke samfunnsutviklerrollen til fyl-

keskommunene. Det er naturligvis flere årsaker til denne utviklingen. I avsnittene nedenfor vil 

vi gjøre rede for noen av de mest sentrale. 
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For det første var dette en del av en felles europeisk utviklingsprosess. Flernivåstyring (multile-

vel governance) har vært sentralt for utviklingsprosessene som har skjedd innenfor EU de se-

neste tiårene, og innebærer tett samspill mellom regionale, nasjonale og internasjonale styrings-

nivåer. Dette regimet har også åpnet for at offentlige og private interessegrupper av mange slag, 

og på flere nivåer, i større grad har fått ta del i politikkutforming (Hooghe & Marks, 2003, s. 

282). Regionale folkevalgte organer i Europa har med andre ord lang erfaring med å inngå i 

nettverk og partnerskap med andre for å få løst viktige oppgaver, og mange norske fylkeskom-

muner har gjennom omfattende samarbeid med andre regioner og fylker i EU og resten av Eu-

ropa blitt inspirert av slike samarbeidsmodeller. Det har skjedd blant annet gjennom deltakelse i 

EU-programmer som Interreg (regional utvikling), Erasmus+ (studentutveksling) og Horisont 

2020 (forskning og innovasjon). Et eksempel på en konkret samarbeidsmodell norske fylkes-

kommuner har «hentet» fra EU, er smart spesialisering-konseptet. Smart spesialisering er EUs 

strategi og metode for å få mer effekt ut av offentlig støtte til forskning, innovasjon, nærings- og 

kompetanseutvikling, hvor en rekke lokale og regionale aktører mobiliseres og deltar i byg-

gingen av regionale innovasjonssystemer. Regioner i EU må utvikle egne smart spesialiserings-

strategier for å få tilgang på EUs strukturfond (EUs regionale utviklingsmidler). Blant norske 

fylkeskommuner har Nordland1 allerede jobbet lenge med liknende metodikk, og andre fylkes-

kommuner følger etter (Vestfold og Telemark fylkeskommune, 2019). 

For det andre ble det – både fra fylkeskommunene selv og fra samarbeidende aktører – stilt sta-

dig større spørsmålstegn ved den tradisjonelle rollen som myndighetsutøver fra fylkeskommu-

nens side når oppgavene måtte løses i fellesskap og gjennom samordnet og koordinert innsats. 

Da var oppfatningen at det måtte utvikles nye måter å samarbeide og samhandle på som både 

trakk de andre aktørene med i plan- og utviklingsprosessen på et tidlig stadium (skape eierskap), 

men som også bidro til å forplikte disse aktørene til bruk av egne virkemidler for felles målopp-

nåelse. Antakelsen var også at dette ville øke legitimiteten til fylkeskommunens rolle som sam-

funnsutvikler.  

For det tredje har naturligvis kompleksiteten i samfunnsutviklingen og i de oppgavene/utford-

ringene som skal løses, økt kraftig. Samfunnsutfordringene henger også mye mer sammen – på 

tvers av både sektorer og forvaltningsnivåer – enn tidligere. Det gjør det naturlig å se på andre 

samarbeidsformer både for å forstå utfordringene på en bedre måte, få mer innovasjonskraft inn 

i arbeidet med å finne fram til gode løsninger, og ikke minst krever det mer samordnet bruk av 

virkemidler for å oppnå resultater.  

For det fjerde har endringstakten i samfunnsutviklingen økt kraftig de siste 10-årene. Det gjør at 

tradisjonelle, hierarkiske planprosesser og styringsstrukturer ofte kommer til kort. Dette fordi 

utfordringsbildet endres raskere enn strukturene, prosessene og samarbeidsformene er i stand til 

å fange opp. Da er oppfatningen at mer nettverksorienterte og «konkret tilpassede» strukturer og 

arbeidsformer vil kunne gi større fleksibilitet og bedre evne til å tilpasse virkemiddelbruken til 

endringer i utfordringsbildet.     

                                                      

 

1 https://www.nfk.no/tjenester/naring/innovasjon/hva-er-smart-spesialisering-egentlig.856826.aspx 

https://www.nfk.no/tjenester/naring/innovasjon/hva-er-smart-spesialisering-egentlig.856826.aspx
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En femte forklaringsfaktor, som trekkes fram av mange, er av mer ideologisk karakter, og knyt-

tet til fremveksten av styringsregimet New Public Management. I NPM viskes skillet mellom 

offentlig og privat noe ut, koordinering skjer gjennom bytterelasjoner, og mer markedsorientert 

tenkning bringes inn i styringen og utviklingen av offentlig sektor. Innenfor rammene av en slik 

ideologisk nyorientering vil det også være naturlig å innføre mer partnerskapsorienterte sty-

rings- og koordineringsmekanismer. I forlengelsen av dette er det også verdt å nevne styringsre-

gimet som gjerne kalles New Public Governance (ny offentlig samstyring), og som har vokst 

frem på 1990- og 2000-tallet – og eksisterer til dels parallelt med NPM. New Public Gover-

nance-regimet legger til grunn at kommuner og fylkeskommuners mulighet til å utforme og 

iverksette effektive tiltak alene er blitt redusert som en følge av økt kompleksitet og fragmente-

ring, og at samarbeid med andre virksomheter og organisasjoner (offentlige, private eller frivil-

lige) er blitt nødvendig for å løse oppgavene. Kombinert med klarere søkelys på effektivisering 

og stram økonomi i kommunesektoren har denne utviklingen ført til en sterk økning i ulike nett-

verksmodeller hvor det samarbeides på tvers av geografiske grenser, institusjoner, sektorer og 

tjenesteområder (Holmen, 2016; Torfing et al., 2016). 

 Hva er målene med å etablere partnerskap og samstyring for å 

styrke den regionalpolitiske rollen? 

Når man skal kartlegge erfaringer med partnerskap og samstyring, er det viktig å klargjøre hva 

man ønsker å oppnå med denne formen for samarbeid. Det vil være naturlig å beskrive målene 

på litt ulike nivåer: 

Kort oppsummert er målet med å etablere partnerskap omtrent slik: 

Helt overordnet er målet at partnerne ønsker å realisere samfunnsmessige mål og effekter på 

en mer effektiv og treffsikker måte enn det de greier hver for seg – ved å etablere nye samar-

beidsstrukturer.  

Ved å inngå forpliktende partnerskap med andre aktører er hensikten at partnerne skal oppnå 

mer enn de gjør ved å forsøke å nå målene hver for seg.  

 

Dette overordnede og «endelige» målet kan hensiktsmessig brytes ned i delmål, eller «mål på 

veien» mot det samfunnsmessige/effektorienterte målet. På sett og vis kan disse delmålene ses 

på som viktige – i noen tilfeller helt nødvendige – trinn på veien mot å realisere de samfunns-

messige målsettingene. 
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Disse delmålene/stegene på veien kan oppsummeres i følgende fire punkter:    

 Et første mål med å etablere partnerskap vil ofte være å skape et felles ståsted – et felles 

bilde av nåsituasjon og utfordringer – for de partnerne som deltar. Mer konkret innebæ-

rer dette at partnerskapsidéen bygger på en tanke om at partnerne trenger et felles mål-

bilde/en felles strategisk retning dersom de skal greie å nå målene på en effektiv måte.    

 Et mål på neste nivå vil være at den felles situasjonsforståelsen skal bidra til å skape et 

rammeverk for endret atferd. Det vil si at enten partnerne selv, eller aktører de ønsker å 

påvirke i en bestemt retning, mobiliseres på en kraftigere måte enn partnerne ville klart 

hver for seg. Disse andre/eksterne aktørene kan både være nasjonale myndigheter som 

skal foreta beslutninger/prioriteringer av viktighet for regionen, men det kan også være 

regionale/lokale aktører som partnerskapet ønsker å påvirke i en bestemt retning. Igjen 

er tanken at samarbeid og samhandling innen rammene av forpliktende partnerskap bi-

drar til sterkere mobilisering – og dermed mer effektiv måloppnåelse – enn partnerne vil 

greie dersom de skal mobilisere hver for seg. Vi snakker her altså om mobilisering både 

innenfor og utenfor partnerskapet.   

 Et mål på neste nivå vil være at den felles strategisk retningen og den økte mobilise-

ringen som er beskrevet i de to kulepunktene ovenfor, vil bidra til at partnerne får til 

bedre koordinering og samordning av egne ressurser og egne virkemidler. Hypotesen vil 

da være at enighet om strategisk retning og gode strategier for mobilisering vil bidra til 

at partnerne bruker sine ulike virkemidler på en måte som er mer målrettet inn mot de 

utfordringer som ligger i den felles situasjonsforståelsen/strategiske retningen enn de 

ville gjort uten et slikt felles «bakteppe». Partnerne handler med andre ord mer «disipli-

nert» og mer koordinert enn de ellers ville gjort. Og tanken bak dette resonnementet 

igjen er at koordinert og spisset innsats gir bedre resultatoppnåelse enn dersom part-

nerne opptrer «spredt og i klynger».  

 Et siste, men kanskje strategisk noe mindre viktig mål, vil være at partnerne opplever 

selve arbeidsformen som nyttig, givende og lærerik. Da legges hovedvekten på partner-

nes subjektive vurderinger av hvordan samarbeidet i seg selv fungerer. Poenget med å 

trekke dette fram som et eget mål er en hypotese om at gode erfaringer med selve sam-

arbeidsformen er en forutsetning for at partnerne over tid skal være villige til å investere 

tid, ressurser og «kapital» i partnerskapet. Og at dette er med på å skape tillit og lojalitet 

partnerne imellom.         

Som det fremgår av kulepunktene over, er hensikten med partnerskap og nettverk gjerne bedre 

koordinert innsats. Men hva menes egentlig med bedre koordinert innsats, og hvordan skjer det i 

praksis? Hanssen m.fl. (2015) har utviklet koordineringstrappen, som er godt egnet til å illust-

rere nettopp hvordan partnerskap kan bidra til bedre koordinering. Som det fremgår av figuren 

på neste side, skilles det mellom ulike nivåer av koordinering. Mer konkret skilles det mellom 

det som skjer av koordinering i selve nettverket eller partnerskapet på den ene siden, og det som 

skjer av koordinering i den enkelte organisasjon som følge av partnerskapets arbeid på den 

andre.  
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Figur 2 Koordineringstrappen (Hanssen, Hofstad og Hisdal, 2015) 

De første tre trinnene beskriver hva man kan oppnå av koordinering i selve nettverksarbeidet. 

Trinn 1 handler om den koordinering av kunnskap som skjer ved at partnerne deler informasjon 

og erfaringer. Over tid antas denne informasjonsdelingen å føre til at aktørene i partnerskapet 

utvikler felles oppfatninger om hva som er problemene eller utfordringene de sammen skal løse 

(trinn 2). På trinn 3 i koordineringstrappen, har partnerne klart å utvikle felles mål, strategier, 

tiltak eller konkrete partnerskapsavtaler. De er altså kommet frem til en omforent forståelse om 

ikke bare hvilke problemer de skal løse, men også hvordan de skal gå frem. Aktørene samarbei-

der allerede fra en tidlig fase om felles løsninger som kan gi et bedre samlet resultat enn om de 

enkelte aktørene skulle ha operert hver for seg (synergieffekt) (Hofstad & Sandkjær Hanssen, 

2015, s. 32). 

Trinn 4-6 handler om koordinering på et høyere nivå, i den forstand at aktørene i partnerskapet 

klarer å vri innsatsen til den organisasjonen de selv representer, på bakgrunn av resultatene i 

partnerskapssamarbeidet (trinn 1, 2 og 3). Trinnene 4-6 beskriver altså hva nettverkssamarbeid 

kan bidra til når representantene kommer «hjem igjen» til egen organisasjon. Trinn 4 innebærer 

at partnerskapsarbeidet forankres i «moderorganisasjonenes» planer og strategier, i politiske 

vedtak eller administrative beslutninger. Trinn 5 innebærer intern koordinering innad i en orga-

nisasjon som deltar i partnerskapet, for eksempel at fylkeskommunen nedsetter en tverrfaglig 

arbeidsgruppe som skal følge opp det partnerskapet gjennom trinn 1-4 er blitt enige om at er fyl-

keskommunens ansvar. Endelig beskriver trinn 6 koordinering av adferd, i den forstand at delta-

kende aktører rent faktisk endrer praksis i egen organisasjon på bakgrunn av resultatene av ar-

beidet i partnerskapet. Det kan for eksempel dreie seg om budsjettprioriteringer, bevilgning av 

økonomiske midler eller økte personellmessige ressurser. Dette gjøres enten fordi aktørene øns-

ker å samordne sin virksomhet med omverden, fordi de ser at deres opprinnelige adferd under-

minerer adferden til at andre aktører, eller for å oppnå synergieffekter (Hanssen et al., 2015, s. 

68). 

Mange partnerskap har mål om å komme helt opp på trinn 6 i koordineringstrappen. Spørsmålet 

blir da hva som er sentrale forutsetninger for å få det til. Avhengig av partnerskapets formål og 
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innretning, peker imidlertid forfatterne på hovedpunkter som tillit mellom deltakerne, antall del-

takere, grad av konsensus om partnerskapets formål og til slutt graden av kompetanse og ressur-

ser som er nødvendig for at partnerskapet skal nå sine mål (Hofstad & Sandkjær Hanssen, 2015, 

s. 33–39).  

Vi bruker flere steder i utredningen begrepet «mobilisering ut av partnerskapet». Sett i forhold 

til den trappen som er beskrevet i figur 2, kan det sies å være koordinering på et av de to øverste 

trinnene i trappen. Men det kan også betraktes som et skritt på vei mot et syvende trinn. Dette 

fordi partnerne tar med seg innspill, ideer, kunnskap, verktøy mv fra partnerskapet og inn i sitt 

samarbeid med aktører utenfor selve partnerskapet. Det skjer med andre ord en «spredning» fra 

partnerskapet til en større bredde av aktører.  

 Hva ligger i den regionalpolitiske rollen, og hva menes med 

partnerskap og samstyring? 

 Konkretisering av samfunnsutviklerrollen 

Hva ligger så mer presist i fylkeskommunens nye rolle som samfunnsutvikler? I arbeidet med 

den nye regionreformen er det trukket fram tre dimensjoner som til sammen definerer denne rol-

len: 

1) Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen 

En viktig del av denne rollen er å avdekke, og deretter skape konsensus om, fylkets/regionens 

utfordringer. På bakgrunn av en slik konsensus innebærer rollen deretter å utvikle felles og om-

forente mål, velge strategisk retning på grunnlag av disse målene, og sikre at disse målene og 

retningsvalgene i størst mulig grad er forankret hos alle relevante aktører. Viktige verktøy i 

dette arbeidet er forutsatt å være samfunnsplanlegging og arealplanlegging. 

2) Mobilisere andre aktører 

Med andre aktører menes både offentlige virksomheter, privat sektor, tredje sektor og lokalsam-

funn. Fokus her er å mobilisere disse aktørene på en måte som gjør at de bruker sine ressurser 

for å nå de målene som er definert gjennom punkt 1. En slik mobilisering kan naturligvis skje på 

mange måter: Gode og stimulerende planprosesser, etablering av arenaer, nettverk og møteplas-

ser, utvikle incentivordninger som kan bidra til å støtte opp under den valgte utviklingsretningen 

mv. 

3) Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk 

Denne rollen innebærer å samordne ulike statlige sektormyndigheters virkemiddelbruk og for-

plikte dem, slik at de også bidrar til å realisere de målene som er definert i punkt 1. Utfordringen 

her ligger i å bruke regional plan som retningsgivende for samordnet innsats, veilede aktørene, 

og være et bindeledd mellom forvaltningsnivåene. En kan også tenke seg at perspektivet her 

ikke bare dreier seg om offentlige aktører, men at rollen som samfunnsutvikler også innebærer å 
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stimulere private og ideelle aktører til å bruke sine ressurser og virkemidler i den retningen som 

er trukket opp gjennom punkt 1. 

 Samstyring og partnerskap som teoretiske og empiriske fenomen 

– en avgrensning 

Hva menes så med samstyring (governance) og partnerskap? Begge begreper har dukket stadig 

oftere opp i den akademiske litteraturen de senere årene knyttet til nye og endrede styrings- og 

koordineringsformer. 

Enkelt sagt betyr samstyring styring av aktører gjennom partnerskap og nettverk. Higdem 

(2014) definerer samstyring gjennom nettverk og partnerskap som et bindende samarbeid mel-

lom uavhengige aktører i et framforhandlet interessefellesskap. Partnerskapet brukes for å mo-

bilisere nødvendige aktører og deres ressurser (som penger, kompetanse, beslutningsmyndighet 

eller andre virkemidler) til forpliktende samarbeid for å løse kollektive samfunnsutfordringer 

innen et geografisk område (Higdem, 2017; Røiseland & Vabo, 2008; Zeiner & Sandkjær Hans-

sen, 2012).  

Selv om både samstyring og partnerskap er begreper med kontekstuelle og flytende definisjoner, 

handler det om mer eller mindre løst koplede systemer, der flere aktører deltar, og hvor man 

gjennom konsensus og kontrakter forsøker å realisere felles mål. Det er et supplement til, og 

noen ganger en erstatning for, det tradisjonelle, hierarkiske politiske styringssystemet på regio-

nalt nivå.  

Partnerskap i regional utvikling er altså ment å erstatte eller supplere hierarkiske, vertikale og 

mer kommandobaserte reguleringsmekanismer med horisontale forhandlinger og mer løst sam-

menkoplede strukturer og prosesser. Det er ofte antatt at disse samarbeidsformenes legitimitet – 

i hvert fall i et langsiktig perspektiv – er basert på deres evne til å produsere resultater som par-

tene opplever som nyttige og i deres interesse. 

Som vi har vært inne på, er samstyring og partnerskap litt flytende begreper – både teoretisk og 

praktisk/empirisk. Vi har i denne utredningen lagt til grunn at partnerskap er et formelt og for-

pliktende samarbeid mellom likeverdige parter. I de fleste tilfellene, men det kan tenkes unntak, 

vil det være kontrakt- og avtalefestet, eller i hvert fall basert på et skriftlig dokument som sier 

noe om mål/hensikt, deltakere, arbeidsform mv. Et partnerskap har også en viss strategisk ka-

rakter (noe mer enn en gjennomføringsavtale), og vil således være langsiktig (gå over flere år). 

Et partnerskap er gjennomgående mer forpliktende enn tradisjonelle samarbeidsformer, og også 

enn faste møtearenaer/nettverk mv. De bør være forankret i de respektive moderorganisasjo-

nene, og ha en tydelig avklaring av roller, ansvar og grad av forpliktelse.     

Ved å benytte en slik definisjon som beskrevet ovenfor, avgrenser vi partnerskap mot løsere for-

mer for samstyring (samarbeid og enkeltprosjekter) på den ene siden, og mer formelle former 

for samstyring (råd og utvalg og selskaps-/stiftelsesorganisering) på den andre. Vi har også av-

grenset til partnerskap som er etablert gjennom delegering fra politisk nivå (altså vedtak i fyl-

kestinget). Vi har dermed utelukket mindre og gjerne mer avgrensede administrativt initierte 

partnerskap.  
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Vi har også valgt å avgrense utredningen til å omfatte partnerskap som involverer flere nivåer 

og/eller flere sektorer (altså de to nederste rutene, fet skrift). 

Tabell 1 Empiriske uttrykk for partnerskap hvor fylkeskommunen har en rolle (basert på Holmen, 2019) 

 Involverer kun offentlig sektor Involverer flere sektorer 

Involverer ett 
nivå 

Tverrsektorielt samarbeid på regionalt 
nivå 

Avgrensede prosjektpartnerskap (eks. offentlig-pri-
vat samarbeid/bestiller-utfører-varianter) 

Involverer 
flere nivåer 

Samarbeid på tvers av forvaltningsni-
våer (stat, region, kommune) 

Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer (stat, re-
gion, kommune) og sektorer (private/frivillige or-
ganisasjoner) 

 Regional planlegging 

Fylkesplaner ble innført i 1973, mens regional planlegging kom inn i plan- og bygningsloven 

(heretter forkortet PBL) i 1979 (Singsaas, 2016). Begrunnelsen var at man skulle legge til rette 

for samordning mellom sektorer, områder og kommuner, noe også forarbeidene til dagens PBL 

uttrykker klart at loven skal ha som hensikt.2 Dette betyr i praksis at fylkeskommunenes rolle 

som samfunnsutvikler er klart og tydelig forankret i PBL, samtidig som det regionale plansyste-

met er ment å være det verktøyet som skal gripe sektor- og grenseoverskridende utfordringer – 

og danne en felles arena for samordning av sektorer og interesser.  

Intensjonen er at regionale planprosesser skal fungere som et møtepunkt i forvaltningen, slik at 

det regionale plannivået danner et felles grunnlag for både statlig, regional og lokal gjennomfø-

ring. Regional planlegging er med andre ord viktig for å kunne oppnå prioriterte samfunnsmål, 

basert på en felles regional forståelse av utfordringer og mulige løsninger (Hagen et al., 2018). 

                                                      

 

2 NOU 2001: 7, NOU 2003: 14 og Ot. Prop. Nr 32 (2007-2008) 

 

Figur 3 Hovedtyper av aktører i regional planlegging 
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For at regional planlegging skal fungere etter intensjonene, må imidlertid 1) planprosessen skje i 

samarbeid med statlige sektormyndigheter og kommuner, og 2) vedtatte regionale planer må 

være retningsgivende og bli fulgt opp når det senere treffes beslutninger.  

Hofstad og Hanssen (2015) finner imidlertid at både deltakelse i regionale planprosesser og 

oppfølgingen av regionale planer er mangelfull. Også tidligere studier viser at fylkeskommu-

nene, i regional planlegging og oppfølging av vedtatte regionale planer, mangler regulerings- og 

styringsmekanismer gjennom PBL som forplikter andre aktører til å både bidra i planprosesser 

og følge opp vedtatte regionale planer. I et forsøk på å sikre at regionale planer blir fulgt opp, 

inngår derfor fylkeskommunene avtalebaserte partnerskap med offentlige myndigheter de ikke 

har instruksjonsmyndighet over, og med aktører i næringsliv og sivilsamfunn, for å utvide sin 

styringskapasitet i sitt plan- og utviklingsarbeid (Higdem, 2009, 2014, 2017).  

Gjennom å mobilisere og involvere nødvendige aktører i partnerskap, søker med andre ord fyl-

keskommunene å utvide sin styringskapasitet i det regionale planleggings- og utviklingsarbei-

det. Daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide sa det i 2005 slik: «Regional utvikling er 

Politikk, arbeidsmåten er Partnerskap og verktøyet Planlegging». 

 Partnerskap, demokrati og metastyring 

Samtidig har partnerskap og samstyring demokratiske implikasjoner, og reiser noen dilemmaer. 

Regionale planer er demokratisk forankret i den forstand at de er vedtatt i fylkestinget, men også 

ved at ulike aktører medvirker og deltar i planprosessene frem mot endelig vedtak. På samme 

måte kan man også si at partnerskap er demokratisk forankret ved at de etableres gjennom dele-

gering fra politisk nivå.  

Til forskjell fra tradisjonell politikkutforming, politikkutøvelse og myndighet (input-legitimitet), 

kan politikerne, avhengig av demokratiforståelse, i praksis sies å «abdisere» når de delegerer til 

avtalebaserte partnerskap. De går fra rollen som myndighetsutøver til å bli partnere. Dette gir 

utfordringer i form av spørsmål om bl.a. legitimitet og demokratisk underskudd (Higdem, 2017; 

Veggeland, 2003).  

I noen sammenhenger – og på prinsipielt grunnlag – kan slike arbeidsformer representere et de-

mokratisk dilemma. Fylkestinget er det eneste direkte folkevalgte organet på regionalt nivå. Det 

er dette organet som representerer folkeviljen i fylket, og som således har et mandat fra folket til 

å styre for en 4- års periode. Det er derfor fylkestinget som representerer befolkningen i fylket i 

dialogen med sentrale myndigheter, det er fylkestinget som disponerer det fylkeskommunale 

budsjettet, det er fylkestinget som har myndighet til å beslutte strukturen på det videregående 

skoleverket og andre deler av det fylkeskommunale tjenestetilbudet mv.  

Kan det da forsvares at fylkestinget legger viktige politikkområder ut i et partnerskap hvor også 

andre aktører, som ikke har det samme mandatet fra befolkningen, inviteres til å ha synspunkter 

på – og med forventninger om å bli hørt – hvordan fylkeskommunen skal bruke sine midler, el-

ler hvilke valg og prioriteringer fylkestingets skal foreta? 

Før vi drøfter mulige svar på dette dilemmaet, er det vesentlig å erkjenne at dilemmaet eksiste-

rer og er reelt. Det er også viktig at aktørene så langt som overhode mulig bidrar til å støtte opp 
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under fylkestinget som folkevalgt organ, og som demokratisk uttrykk for folkeviljen i fylket. 

Som vi kommer tilbake til i kapittel 5, er det flere måter å håndtere dette dilemmaet på.  

 

Hvilke argumenter kan framføres for å ta i bruk partnerskap som koordineringsmeka-

nisme? 

Hva er det som kan forsvare at fylkeskommunen inngår i forpliktende partnerskap med andre 

aktører i regionen – når fylkestinget har et direkte mandat fra folket? 

En av de viktigste begrunnelsene for å ta i bruk partnerskap som styrings- og koordineringsme-

kanisme er at de regionale utfordringene har blitt mer komplekse, sammensatte og krevende. 

Krevende og sammensatte utfordringer krever ofte koordinert innsats fra mange aktører dersom 

de skal kunne håndteres på en god måte. Da strekker det ikke lenger til at partene forvalter sine 

virkemidler kun i regi av seg selv, og med basis i egne perspektiver og eget ståsted. Det gir ikke 

tilstrekkelige garantier for at den samlede innsatsen trekker i samme retning. Et eksempel: Skal 

fylkeskommunen «treffe» med sin struktur på det videregående skoleverket, må de få impulser 

fra andre aktører, og da forutsetter de andre aktørene at deres innspill tas hensyn til og verdset-

tes.  

Et annet eksempel: Så godt som alle fylkeskommuner har et mål om å bidra til flere framtidsret-

tede arbeidsplasser. Samtidig kan ikke en fylkeskommune vedta verken hva slags næringer eller 

hvilke typer arbeidsplasser det skal satses på i egen region. De har heller ikke selv full styrings-

rett over alle offentlige virkemidler innen næringsutvikling og innovasjon i egen region (som 

eksempelvis Innovasjon Norge, Forskningsrådet, kommunale næringsfond, universiteter og høg-

skoler, forskningsinstitutter mv.). Fylkeskommunen er med andre ord avhengig av samarbeid 

med andre aktører både i utvikling (innspill til mål og strategisk retning) og iverksetting av poli-

tikk (ressurser og virkemidler). 

Det ligger i forlengelsen av dette at det er svært få områder hvor man kan si at fylkeskommunen 

kan løse sitt samfunnsdrag på en god måte «alene». Snarere enn å betrakte partnerskap primært 

som en «demokratisk utfordring», kan det argumenteres for at partnerskap som arbeidsform bi-

drar til å øke fylkeskommunens styringskapasitet. Den får på et vis «handa på rattet» i forhold 

til flere problemstillinger og på flere politikkområder enn den får i en mer silobasert myndig-

hetsstyring. Prisen å betale er selvsagt at den da også må slippe andre aktører inn på egne poli-

tikkområder og i egne prosesser på en mer forpliktende måte enn hva som vanligvis har vært til-

felle i den tradisjonelle myndighetsstyringen.  

 

Vurdering av dilemmaene 

Så kan det selvsagt innvendes at det ikke er riktig å «sidestille» fylkeskommunen – som et di-

rekte folkevalgt forvaltningsnivå – med mengden av andre aktører i regionen. Er det ikke spesi-

elt at et direkte folkevalgt organ deler makt og innflytelse med andre aktører, som ikke har noe 

eksplisitt mandat fra folket i valg?    
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Hvor «stort» dette demokratiske dilemmaet er, vil til syvende og sist avhenge av hvilke elemen-

ter i demokratibegrepet en velger å legge mest vekt på. Higdem (2009) beskriver dette på en god 

måte slik:  

 «Ved å ta i bruk partnerskap flyttes autoritet fra et tradisjonelt demokrati hvor makten ideelt ut-

øves i kommunestyret, fylkestinget eller i stortinget og over til et nettverksbasert styringssystem 

hvor også privat næringsliv, frivillige organisasjoner med mer deltar i styring og koordinering. 

Styring og koordinering er ikke lengre «by the people», men «for the people». Mens det tradi-

sjonelle demokratiet henter sin legitimitet ved at folkevalgte representanter styrer på vegne av 

velgerne, henter partnerskapet sin legitimitet fra hva det kan levere av resultater. I tillegg kan 

partnerskapet skape legitimitet ved at det er åpenhet ved hvordan beslutninger og arbeidsformer 

foregår».  

Og selv om partnerskap og samstyring innebærer at man på sett og vis «inviterer» andre aktører 

inn på det som tradisjonelt har vært politikernes banehalvdel, så innebærer ikke det nødvendig-

vis at politikerne «abdiserer». Tvert imot, kan det, som antydet ovenfor, innebære at de utvider 

sin styringskapasitet i tilfeller hvor fylkeskommunen selv mangler ressurser og direkte påvirk-

ningsmuligheter, og fylkestinget dermed ikke har tilstrekkelig med egne «kommandobaserte 

styringsvirkemidler». Partnerskapene er jo dessuten stort sett demokratisk forankret i den for-

stand at de utgår av politisk vedtatte mål/satsinger i regionale planer/strategier: Det er også fullt 

mulig å etablere gode sløyfer for tilbakerapportering av resultater. Samtidig varierer det nok 

ganske mye fra partnerskap til partnerskap hvor systematisk tilbakemeldingen er til politikerne 

om aktiviteter og resultater i partnerskapet. Men dette er håndterbart – hvis bevisstheten om det 

er god nok.   

Som nevnt i punkt 2.4.2, er det viktig for legitimiteten til et partnerskap at det leverer resultater 

til beste for samfunnet og de partnerne som deltar (output-legitimitet). Videre vil legitimitet 

kunne skapes gjennom åpenhet og transparens rundt prosesser og beslutninger i partnerskapene 

(throughout-legitimitet) (Higdem, 2017). En av de største innvendingene mot partnerskap og 

samstyring er således at det gjerne ikke stilles de samme formelle kravene til åpenhet og offent-

lighet om beslutninger, som det gjøres til beslutninger i folkevalgte organer eller i den administ-

rative linjen. Dette kan være bekymringsfullt dersom det er slik at mer og mer av oppgavelø-

singen løftes over i organiserte samarbeid (Sandkjær Hanssen & Tennås Holmen, 2013). 

Basert på drøftingen ovenfor, har det vært sentralt i denne utredningen å få kartlagt nærmere i 

hvilken grad fylkeskommunene og øvrige deltakere opplever at partnerskapene bidrar til gode 

resultater, og om partnerskapenes mål og retning er forankret i regionale planer og strategiske 

dokumenter. På samme måte vil det være sentralt å undersøke nærmere hvordan og i hvilken 

grad beslutninger og aktivitet i partnerskapene er transparente – både for politikere og innbyg-

gere, og hvordan partnerskapene har rutiner for rapportering tilbake til fylkeskommunene og 

eventuelle andre oppdragsgivere.  

 

Hvordan drive styring i partnerskap? 

Gjennomgangen over leder oss videre over på et tilgrensende punkt, nemlig hvordan fylkeskom-

munene kan drive styring i partnerskapene. I partnerskap vil det nemlig også være behov for 
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klassiske organisasjonsprosesser blant aktørene, for eksempel ved å fastlegge mål og virkemid-

ler, utforme strategier og koordinere aktiviteter (Røiseland & Vabo, 2008). I og med at det ved 

samstyring per definisjon eksisterer gjensidig avhengighet mellom aktørene, vil alle involverte 

være avhengige av de øvrige aktørenes velvilje for at samarbeidet skal fortsette (Holmen, 2019). 

Men som vi har vært inne på, og til forskjell fra mer tradisjonelle offentlige styringsformer, 

skjer beslutningsprosessene i partnerskap gjennom dialog, samarbeid og forhandlinger. Fylkes-

kommunene har med andre ord ingen tydelig instruksjonsmyndighet overfor de andre aktørene 

som deltar i partnerskapet. De har behov for andre styringsvirkemidler.  

I governance-litteraturen er metastyring blitt et etablert begrep for bevisste og målrettede forsøk 

på å påvirke styringsprosesser i partnerskap og nettverk, uten at klassiske hierarkiske styrings-

teknikker tas i bruk (Holmen, 2019). Sørensen og Torfing (2009; 2005) hevder at metastyring 

kan utøves gjennom fire hovedtyper av styringsverktøy, basert på grad av og type involvering 

fra fylkeskommunene i det enkelte partnerskap. Disse er illustrert i tabellen nedenfor. 

Tabell 2 Ulike styringsverktøy fylkeskommunen kan anvende ved samstyring 

Ulike styringsverktøy fylkeskommu-
nen kan anvende ved samstyring 

Grad av involvering 

Lav Høy 

 
 
Type involvering 

Indirekte Innramming: Generelle lovverk, 
vedtekter, avtaler, budsjett 

Institusjonelt design: Form, delta-
kere, arbeidsmetode, ønsket utfall 

Direkte Støtte og tilrettelegging: 
Fasilitering, døråpner, veileder 

Deltakelse: Politisk/administrativ 
deltakelse i styrer, råd og utvalg 

 

«Verktøykassen» til Sørensen og Torfing synliggjør at fylkeskommunene kan ta i bruk et mang-

fold av styringsvirkemidler for å realisere mål og ambisjoner i regionalpolitikken. Poenget her 

er ikke å gå i detalj på alle verktøyene, men å illustrere at samstyring innebærer andre, gjerne 

også kalt «myke», måter å koordinere og styre på for fylkeskommunene enn de klassiske hierar-

kiske teknikkene. Dette innebærer å sikre kvaliteter som åpenhet, transparens, rapportering og 

resultatmåling i og fra samstyringsformene (Higdem, 2017). Hvordan fylkeskommunene forval-

ter sin rolle i ulike samstyringssituasjoner, og hvilke erfaringer de har med å utøve styring i 

partnerskap, er derfor interessant å få belyst nærmere.  
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3. METODE OG 

GJENNOMFØRING 

 Overordnet tilnærming til oppdraget 

Som nevnt i kapittel 1.1, består oppdraget av to hovedelementer:  

1) Kartlegge fylkeskommunale erfaringer med samstyring og partnerskap 

2) Systematisere erfaringene slik at de kan nyttiggjøres i fremtidige samarbeidsprosjekter 

For å besvare oppdraget, har vi – rent analytisk – valgt å skille det i fire hovedelementer: 

1) Beskrive partnerskapene så faktisk og empirisk som mulig 

2) Innhente partenes erfaringer med – og vurderinger av – partnerskapene. Det vil si part-

nernes mer subjektive vurderinger av hvordan de opplever at partnerskapene fungerer 

3) Etterspørre/spore opp mer objektive resultater av arbeidet i partnerskapene 

o Med resultater legger vi i tillegg til konkrete effekter, også eventuelle gjennom-

slag i nasjonale strategier på områder som er viktige for fylket/regionen, og/el-

ler at partnerskapet har lyktes med å koordinere egen virkemiddelbruk og part-

nernes samlede prioriteringer 

4) Oppsummere, systematisere og analysere erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i fram-

tidige samarbeidsprosjekter, enten det er nye eller allerede eksisterende partnerskap 

I den praktiske gjennomføringen av utredningen, er datamateriale til alle de fire hovedelemen-

tene hentet inn gjennom noen av de samme aktivitetene. I de neste avsnittene redegjør vi for 

hvordan vi har gått fram i arbeidet med utredningen. 

 Metoder og angrepsmåte i prosjektet 

For å besvare problemstillingene i oppdraget, har vi valgt en tilnærming med studier av et be-

grenset antall partnerskap i et begrenset antall fylkeskommuner. På den måten har vi kunnet gå 

relativt dypt i beskrivelsen og analysen av de partnerskapene vi har valgt ut, noe vi mener har 

vært nødvendig for å kunne gi innsikt og læring med overføringsverdi også til andre partner-

skap. En analyse av mange partnerskap, men med begrensede muligheter for å gå i dybden, ville 

ikke gitt samme forståelse av så vidt krevende, komplekse og sammensatte problemstillinger 

som det her er snakk om. 

I tillegg til dybdestudien, har vi gjennomført en bred kartlegging av alle partnerskapene som de 

fylkeskommunene vi har studert, deltar i. Formålet med en slik samlet oversikt over partner-

skap, har vært å fremskaffe verdifull tilleggsinformasjon for å forstå den informasjonen de part-

nerskapene som inngår i dybdestudien i dybdestudien har gitt – og bidra til å utfylle denne. 
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 Konkretisering av begrepet partnerskap og utvelgelse av fylkes-

kommuner og partnerskap 

Det er gjort studier av partnerskap i tre (fire) fylkeskommuner. Vestfold og Telemark var to fyl-

keskommuner fram til årsskiftet 2019/2020. Fylkeskommunene er valgt ut med henblikk på ob-

jektive kriterier som geografisk spredning og noe ulik størrelse, men også mer subjektive krite-

rier som vår kjennskap til fylkeskommunenes ulike erfaringer og tradisjoner når det gjelder re-

gional utvikling. I tillegg ønsket vi å gjøre studier av partnerskap både i fylkeskommuner som 

fra 2020 inngikk i en ny region, og av fylkeskommuner som fortsetter som egne enheter.  

Basert på disse vurderingene valgte vi ut følgende tre fylkeskommuner: 

 Nordland 

 Møre og Romsdal 

 Vestfold og Telemark 

Som det er redegjort for i kapittel 2, er både partnerskap og samstyring litt løst definerte og kon-

tekstuelle begreper rent teoretisk. Det å sikre en mest mulig felles forståelse av de to begrepene, 

har således vært viktig i arbeidet med å velge ut partnerskap som skal inngå både i dybdestudien 

og breddekartleggingen, men også for å trekke ut og systematisere erfaringene i etterkant. I til-

legg til å bli enige om den praktiske gjennomføringen av utredningen, handlet derfor mye av vår 

innledende kontakt med fylkesrådmennene/fylkesdirektørene i de tre fylkeskommunene om å 

diskutere hva vi skal legge i begrepet partnerskap, og hvordan det skal defineres. 

Basert på disse diskusjonene kom vi frem til følgende omforente definisjon av begrepet (for yt-

terligere presisering/konkretisering, se vedlegg 1): 

 Et partnerskap er et formelt og forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter, og 

som primært er kontrakt- og avtalefestet, eller som i hvert fall er basert på et skriftlig 

dokument som sier noe om mål/hensikt, deltakere, arbeidsformer mv. 

 Et partnerskap bør ha en viss strategisk karakter (være mer enn en gjennomføringsav-

tale), og således være langsiktig (gå over flere år).   

 Partnerskap er gjennomgående mer forpliktende enn tradisjonelle samarbeidsformer. De 

bør være forankret i de respektive moderorganisasjonene, og ha en tydelig avklaring av 

roller, ansvar og grad av forpliktelse.       

Som det framgår av kapittel 4, er det i dybdestudiene også inkludert partnerskap hvor det ikke 

ligger en formell avtale til grunn for samarbeidet. Alle de intervjuobjektene vi har snakket med i 

disse partnerskapene, er imidlertid klare på at de opplever disse partnerskapene som reelle part-

nerskap. Vi har derfor valgt å være litt «pragmatiske» i forhold til ovennevnte definisjon om at 

det helst skal ligge en avtale til grunn.     

Basert på denne definisjonen, ble deretter partnerskapene som inngår i utredningen, både i bred-

dekartleggingen og dybdestudien, valgt ut i samarbeid med administrativ ledelse i den enkelte 

fylkeskommune, dvs. fylkesrådmann/fylkesdirektør og personer i fylkesrådmannens/fylkesdi-

rektørens ledergruppe. Når det gjelder partnerskapene som skulle inngå i dybdestudien, ble vi i 

tillegg til ovennevnte definisjon enige om partnerskap som oppfylte følgende kriterier:  
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 Dekker viktige regionalpolitiske politikkområder, eksempelvis næringsutvikling og in-

novasjon, kompetanse, folkehelse, infrastruktur/samferdsel 

 Har vart en god stund. Har erfaringer å bygge på over tid 

 Anses for å være noenlunde «representative», altså ha overføringsverdi 

 Anses for å være rimelig vellykkede 

 Breddekartlegging 

De tre fylkeskommunene oppga til sammen 35 partnerskap som aktuelle for breddekartleg-

gingen, fordelt på 19 partnerskap i Møre og Romsdal fylkeskommune, ni i Nordland fylkeskom-

mune og syv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Av disse 35, har vi totalt fått besvarelser 

for 24 partnerskap, fordelt på 11 partnerskap i Møre og Romsdal, 7 i Nordland fylkeskommune 

og 6 i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Undersøkelsen er sendt respondentene via epost, 

og gjennomført via den digitale spørreskjema-løsningen SurveyXact. Vi gjør oppmerksom på at 

det er representanter fra fylkeskommunene, riktignok med god kjennskap til det enkelte partner-

skap, som har svart på undersøkelsen. Det er grunn til å anta at svarene på denne undersøkelsen 

kan være noe preget av det, og at resultatene kunne sett litt annerledes ut dersom vi også hadde 

spurt partnerne. 

I kartleggingsskjemaet har vi bedt respondentene oppgi hvilke politikkområder partnerskapene 

befatter seg med, hvilke aktører som er med, forankring, formalisering og myndighet, og vurde-

ringer knyttet til hvorvidt de opplever samsvar mellom ressursinnsats og resultater, og hvorvidt 

de mener de andre aktørene opplever arbeidsformene i partnerskapet som hensiktsmessig (for 

hele kartleggingsskjemaet, se vedlegg 2). 

 Dybdestudier 

Det er gjort dybdestudier av to partnerskap i hver av de tre fylkeskommunene, til sammen seks 

partnerskap. De seks partnerskapene er: 

 Vestfold og Telemark: Arena Samferdsel, Plattform Vestfold 

 Møre og Romsdal: Partnerskap for kompetanse og verdiskaping, hoppid.no 

 Nordland: Folkehelsealliansen, Forum for kompetanse og arbeidsliv 

Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av to ulike metoder. 

For det første har vi gjennomgått sentrale dokumenter knyttet til det enkelte partnerskap. Ty-

piske eksempler på slike dokumenter er fylkeskommunale/regionale planer og strategier, part-

nerskapsavtaler, møteinnkallinger og -referater, egne mål, planer og strategier for partnerskapet, 

materiale fra diverse samlinger i regi av partnerskapene, årsrapportering mv. 

For det andre er det gjennomført individuelle telefonintervjuer med nøkkelinformanter fra hvert 

av partnerskapene (for intervjuguider, se vedlegg 3). Poenget med partnerskap er at partnerne i 

fellesskap skal oppnå bedre resultater enn de greier hver for seg, og at de trenger nye arbeidsfor-

mer og samarbeidsstrukturer for å få det til. En vurdering av partnerskap og samstyring må såle-

des omfatte så mange som mulig av de aktørene som deltar, eller har deltatt i partnerskapene. I 
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tillegg til representanter fra fylkeskommunene, har vi derfor også snakket med samarbeidende 

aktører i det enkelte partnerskap.  Det er gjennomført til sammen 39 dybdeintervjuer, hvorav 

langt de fleste er med samarbeidspartnerne.  

Intervjuene har handlet både om å få frem informasjon om rent faktiske forhold rundt partner-

skapet, men også om å få frem aktørenes mer subjektive vurderinger av hvordan partnerskapene 

fungerer; herunder innspill til forbedringer og mer generelle vurderinger av forutsetninger for å 

lykkes med slike samarbeidsformer. Til slutt har intervjuene vært viktige for få fram synspunk-

ter på grad av måloppnåelse og effekter av partnerskapenes innsats. Når det gjelder indikasjoner 

på måloppnåelse og effekter, har vi mer konkret sett etter eksempler på slike ting som hvorvidt 

partnerskapenes prioriteringer har påvirket aktørenes egen virkemiddelbruk, f.eks. ved at den 

har blitt mer fokusert og koordinert, hvorvidt partnerskapene har påvirket nasjonale priorite-

ringer på aktuelle politikkområder, eller hvorvidt det er mulig å spore konkrete samfunnsmes-

sige effekter tilbake til partnerskapets satsinger og prioriteringer. 

 

Arbeidsverksteder og relevanssjekk 

Etter at dybdestudiene var gjennomført og materialet for hvert partnerskap oppsummert og ana-

lysert, var planen å gjennomføre arbeidsverksteder med det enkelte partnerskap. Formålet med 

arbeidsverkstedene var å presentere foreløpige resultater, analyser/vurderinger og hypoteser – 

og få tilbakemeldinger på disse (relevanssjekk). Som følge av utbruddet av koronaviruset har 

det ikke vært mulig å gjennomføre disse arbeidsverkstedene. Dette som følge av strenge reise- 

og bevegelsesrestriksjoner, og av at aktørene i denne situasjonen har vært svært opptatt på andre 

hold. Vi har imidlertid brukt mye tid på utsjekk og dialog med intervjuobjektene underveis i 

prosessen, og mener derfor at dette ikke skal ha noe å si for kvaliteten på verken datainnsam-

lingen eller våre analyser. 

 Er funnene representative? 

Et viktig spørsmål å stille er naturligvis i hvilken grad det er mulig å trekke generelle slutninger 

av denne undersøkelsen til andre fylkeskommuner og andre partnerskap. Kan de funnene som er 

gjort, brukes til å kaste lys over fylkeskommunenes erfaringer med partnerskap mer generelt? 

Har de grepene som vi har trukket fram for å få velfungerende partnerskap, mer generell gyldig-

het?  

Den største utfordringen med hensyn til utvalgets representativitet, ligger antakelig i at vi ønsket 

dybdestudier som var ansett som «rimelig vellykkede» og som hadde vart en stund. Begge disse 

kriteriene kan trekke i retning av at de 6 partnerskapene vi har studert, gjennomgående er mer 

vellykkede enn gjennomsnittet av de partnerskapene som fylkeskommunene deltar i.   

Vi tror likevel at det et godt stykke på vei er mulig å trekke mer generelle slutninger av dette 

materialet, selv om det er hentet inn fra 3 (4) fylkeskommuner, og dybdestudiene er gjennomført 

i bare 6 partnerskap, og selv om vi har fokusert på partnerskap som oppleves som rimelig vel-

lykkede. Det er tre hovedgrunner til det. 
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For det første er det mye samsvar i erfaringene de tre fylkeskommunene i mellom, og der hvor 

det er mulig å trekke sammenlikninger, er det også mange fellestrekk mellom breddekartleg-

gingen og dybdestudiene. Og i breddekartleggingen har vi fått svar fra 24 partnerskap.    

For det andre har intervjuobjektene hatt mange og viktige sammenfallende synspunkter både på 

partnerskapenes fungering, men også på hva som henholdsvis fremmer og hemmer utviklingen 

av velfungerende partnerskap. Det er altså lite sprik i svarene når det gjelder de store trekkene.  

Endelig mener vi at de fylkeskommunene som er valgt ut, på en rimelig balansert måte «speiler 

spennet» blant norske fylkeskommuner. 

Vi mener således at det er grunnlag for å kunne si at de erfaringene som beskrives i denne rapp-

orten, vil ha betydelig grad av gyldighet også utover de partnerskapene som er studert.     

Men det er altså to forhold som antakelig trekker i retning av at våre funn kan være noe mer po-

sitive enn hva et helt representativt utvalg ville gitt: 

 Vi ble enige med fylkeskommunene om dybdestudiene skulle omfatte partnerskap som 

både hadde vart noen år, og som ble oppfatte som rimelig vellykkede. 

 I breddekartleggingen er det fylkeskommunens representant som har besvart spørreskje-

maet. Det kan selvsagt ha bidratt til en mer positiv vurdering enn dersom spørreunder-

søkelsen var blitt sendt til alle partnerne. Men det har vi ingen sikre holdepunkter for å 

mene.  

Helt avslutningsvis i dette punktet om «representativitet» er det viktig å presisere at vi i denne 

undersøkelsen har hatt et stort fokus på faktorer som synes å fremme og hemme utviklingen av 

velfungerende partnerskap. Det dreier seg altså om punkt 2 i oppdragsbeskrivelsen: Systemati-

sere erfaringene slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter. Vi har ansett det 

for å være minst like viktig som punkt 1: Beskrivelse og kartlegging av erfaringer.  Disse erfa-

ringene/rådene vil – etter vår vurdering – ha generell overføringsverdi.  

I en del tidligere litteratur på området beskrives enkelte klare utfordringer i å bruke partnerskap 

som styringsform og koordineringsmekanisme. Det gjelder både knyttet til effektivitet, legitimi-

tet og «demokratisk underskudd». Selv om vi også peker på slike utfordringer i våre analyser av 

funnene, opplever vi at partnerne er seg ganske bevisst utfordringene, og i mange sammen-

henger har utviklet gode strategier for å møte dem. Det gjelder både fylkeskommunene selv, og 

de øvrige partnerne vi har intervjuet. 
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4. HOVEDFUNN 

 Utdyping av den metodiske tilnærmingen i oppdraget 

Utgangspunktet for dette oppdraget var å få kartlagt fylkeskommunenes erfaringer og utford-

ringer med partnerskap og samstyring. Dette for å gi økt forståelse av hva det er som henholds-

vis hemmer og fremmer fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Det har i hele oppdraget vært 

forutsatt at for å kunne besvare dette spørsmålet, må også partnerne spørres. Det er med andre 

ord ikke tilstrekkelig å høre hva fylkeskommunene tenker om disse spørsmålene dersom man vil 

ha et troverdig bilde av situasjonen. Man må også innhente partnernes erfaringer og synspunk-

ter.  

Da Telemarksforsking gikk i dialog med de 3 fylkeskommunene for å identifisere de 6 partner-

skapene som skulle gjøres til gjenstand for dybdestudier, var det to hovedkriterier som ble lagt 

til grunn for utvelgelse av partnerskap: 

 Partnerskapene skulle ha vart en stund 

 De partnerskapene som ble valgt ut, skulle av fylkeskommunene selv være vurdert som 

rimelig vellykkede 

I tillegg skulle de valgte partnerskapene ligge innenfor noen nærmere definerte politikkområder, 

hvor kompetanse og arbeidsliv var det med høyest prioritet. Samtidig ble det i den innledende 

dialogen med oppdragsgiver presisert at valg av partnerskap og politikkområde måtte skje i nært 

samarbeid med de aktuelle fylkeskommunene. Evalueringen skulle med andre ord være nyttig 

og relevant også for de fylkeskommunene som deltok.  

Som det framgår av kapitlene 7 – 12, har dybdestudiene vært innenfor følgende politikkområ-

der: 

 Samferdsel/infrastruktur 

 Kompetanse, arbeidsliv og verdiskaping 

 Folkehelse 

Det er vårt overordnede inntrykk at fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler og regional-

politisk aktør har bred tilslutning og legitimitet blant de partnere og intervjuobjekter vi har vært 

i dialog med. Det er både en klar forventning til fylkeskommunene om å ta denne rollen, og det 

er betydelig grad av tilfredshet med hvordan rollen håndteres i praksis.  

Det er innledningsvis interessant å registrere at denne samfunnsutviklerrollen synes å kunne 

fungere bra under ganske ulike betingelser. Da tenker vi både på ulike grad av formalisering av 

partnerskapet, vi tenker på partnerskap med ulik grad av «spissing»/fokusering av mål og opp-

gaver, vi tenker på partnerskap med ulike antall partnere, og vi tenker på partnerskap som i ulik 

grad har økonomiske midler til disposisjon. Det synes således ikke å være slik at partnerskap 

som koordineringsmekanisme bare kan fungere under noen betingelser og ikke under andre.  
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Vi har med andre ord ikke funnet sterke holdepunkter for å hevde at ulike former for partner-

skap krever ulike måter å samarbeide på, og heller ikke for at partnerskap bare egner seg for 

noen temaer eller politikkområder. Svært mange av funnene er av temmelig generisk karakter, 

og vil etter vår oppfatning ha gyldighet på tvers av politikkområder og typer partnerskap (antall 

deltakere, mål og hensikt med partnerskapet mv).  

Det mest iøynefallende unntaket fra denne hovedoppsummeringen er at det vi kan kalle 

«énsakspartnerskap» i mindre grad enn andre partnerskap synes å være avhengig av formelle 

avtaler eller plattformdokumenter for å kunne fungere godt. Her er målene og suksesskriteriene 

så vidt åpenbare at de i stor grad står på egne ben.   

Samtidig er det helt klart at det er noen grep som bidrar til at partnerskap blir vellykkede og gir 

måloppnåelse, og noen som bidrar til at de sliter eller ikke oppnår de resultater som partnerne i 

utgangspunktet ønsker.  

Det er også noen områder hvor det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner når det gjelder 

hvilke forhold det er som bidrar til å henholdsvis fremme og hemme partnerskapene.  

 Oppsummering av hovedfunn fra breddekartleggingen 

Vi vil dele beskrivelsen av breddekartleggingen i to deler: 

 Beskrivelse av partnerskapene 

 Beskrivelse av partnerne 

 Beskrivelse av hovedfunn fra kartleggingen av partnerskapene 

Politikkområder 

Det er stor spredning i hvilke politikkområder som omfattes av disse partnerskapene: 

 Det er flest partnerskap innen politikkområdene kompetansepolitikk og folkehelse (38 

% på hvert av disse områdene) 

 Deretter følger forskning og innovasjon og næringsutvikling (33 % på hvert av disse po-

litikkområdene) 

 Deretter følger områdene miljø og klima (29 %), planlegging (29 %), by-/stedsutvikling 

(25 %) og samferdsel/infrastruktur (21 %)  

 

Etableringstidspunkt 

Halvparten av partnerskapene er etablert før 2009, og har med andre ord vart i mer enn 10 år. 

Men det er også verd å merke seg at 25 % er etablert i perioden 2018 – 2020; dvs. i regionre-

formperioden. 
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Møtehyppighet 

Møtehyppigheten i de partnerskapene som vi har data for, fordeler seg slik: 

 33 % møtes fem-seks ganger i året 

 33 % møtes tre-fire ganger i året 

 29 % møtes én-to ganger i året 

To tredeler av partnerskapene møtes med andre ord hvert kvartal eller hyppigere.  

 

Forankring, formalisering og myndighet 

Partnerskapene synes gjennomgående å være godt forankret og ha en god struktur på arbeidet. 

Dette er nærmere utdypet i kapittel 6. 

 Beskrivelse av hovedfunn fra kartleggingen av partnerne 

Hvem er partnerne? 

Det er tre hovedgrupper av samarbeidspartnere som skiller seg ut: 

 Enkeltkommuner deltar i 63 % av partnerskapene 

 Statlige etater (på regionnivå) deltar i 46 % av partnerskapene 

 Fylkesmannen deltar i 42 % av partnerskapene 

Men det er også viktig å understreke at offentlig eide virksomheter, frivillige organisasjoner, 

akademia/FoU institusjoner og private aktører alle deltar i om lag 25 % av de partnerskapene vi 

har kartlagt. 

 

På hvilket nivå deltar partnerne? 

 Fylkeskommunene er representert med politisk ledelse i litt over halvparten (54 %) av 

partnerskapene 

 Fylkeskommunene er representert med administrativ ledelse i 88 % av partnerskapene 

 Øvrige partnere er representert med politisk ledelse i 38 % av partnerskapene 

 Øvrige partnere er representert med administrativ ledelse i 67 % av partnerskapene 

 Alle partnerne deltar i stor grad med fagpersoner 

   

Hvilke ressurser bidrar partnerne med? 

Når det gjelder bidrag med ulike typer ressurser inn i partnerskapets arbeid, peker fylkeskom-

munene seg ganske klart ut, ved at de deltar med mange typer ressurser og på «bred front». Mer 

om dette i kapittel 6. 
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I hvilken grad er partnerne tilfreds med deltakelsen i partnerskapet?  

Undersøkelsen tyder på at partnerne er rimelig godt fornøyde med de partnerskapene de deltar i: 

 87 % svarer at de i stor grad synes det er samsvar mellom ressursinnsats og resultater 

 83 % svarer at de opplever partnerskapets arbeidsmåte som tilfredsstillende 

Som nevnt i kapittel 3, er det viktig å huske at det er fylkeskommunens representant som har be-

svart breddeundersøkelsen, og at svarene kan være litt farget av dette. Samtidig må det presise-

res at vi i dybdeintervjuene har intervjuet en rekke personer som kommer fra andre partnere enn 

fylkeskommunene. Og vi har ikke registrert noen systematiske forskjeller i svarene fra disse re-

presentantene og de som representerer fylkeskommunene i disse partnerskapene. 

 Forhold som bidrar til å fremme partnerskapsarbeidet 

I dette punktet beskriver vi forhold som synes å fremme partnerskapsarbeidet. Da legger vi an et 

ganske vidt perspektiv. Når vi skriver om hva det er som «fremmer partnerskapsarbeidet», ten-

ker vi både på resultater i streng forstand (måloppnåelse), men vi legger også til grunn en mer 

«pragmatisk» forståelse. Det vil si om partnerne opplever deltakelsen som meningsfylt, at part-

nerskapet drives godt, at de ser nytten av å legge inn tid, krefter og ressurser i partnerskapsarbei-

det.  

Vi legger også til grunn at mange partnere sier det er viktig å vurdere partnerskapets arbeid og 

resultater i et langsiktig perspektiv. Man må være tålmodig og tenke at de investeringer man 

gjør i partnerskapet, skal gi avkastning over tid.   

 Organisering, arbeidsform mv. 

Et helt gjennomgående synspunkt fra så godt som alle intervjuobjektene er at måten partnerska-

pet organiseres og drives på, er en helt avgjørende suksessfaktor. Fylkeskommunens rolle trek-

kes i den forbindelse fram som særlig viktig. Der hvor fylkeskommunen har tatt en aktiv rolle 

som koordinator av partnerskapet, har dette fungert og blitt oppfattet som positivt. Det har bi-

dratt til å gi struktur og forutsigbarhet i arbeidet, det har skapt en rød tråd, og det har gitt progre-

sjon og framdrift. Vi har eksempler på partnerskap som har eksistert i flere tiår, men hvor part-

nerne understreker at «det ble først struktur og framdrift i arbeidet da fylkeskommunen tok hand 

om det praktiske arbeidet med innkalling, referater og det å skape en rød tråd i arbeidet».   

Som regel er det også slik at det er fylkeskommunene som i hovedsak bærer de økonomiske 

kostnadene ved driften av partnerskapet. Ofte skjer det i form av sekretariatsbistand, kostnader 

ved innleie av foredragsholdere, bistand med kjøp av eksterne utredningstjenester mv. På mange 

måter kan man si at der hvor fylkeskommunene fungerer som «navet» i partnerskapet, gir dette 

gode forutsetninger for at partnerskapene skal bli vellykkede.  
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Samtidig trekker mange fram at dette ikke må «gå for langt». Det er viktig at også andre part-

nere får/tar et medansvar for å stille sin kompetanse og sine ressurser til disposisjon for partner-

skapet. Der hvor flere av partnerne sammen bidrar til å sette dagsorden, gi faglige innspill, mo-

bilisere kompetanse i egen organisasjon mv., synes det å være et viktig bidrag til å skape eier-

skap til partnerskapet og gjøre deltakelsen forpliktende. Et slikt bredt medansvar bidrar også til 

å øke kvaliteten på arbeidet, og bredden i de perspektiver som trekkes inn.     

Forum for kompetanse og arbeidsliv i Nordland er eksempel på et partnerskap hvor fylkeskom-

munen har hatt en sentral rolle med å finansiere felles utredninger, men hvor også de andre part-

nerne har bidratt aktivt og forpliktende med sin kompetanse for å komplettere bildet.  

Et aspekt vedrørende organisering og arbeidsform er også deltakernes fullmakter. De fullmakter 

partnerne er utstyrt med, vil være medvirkende til i hvilken grad partnerskapenes konklusjoner 

blir fulgt opp i partnernes egne organisasjoner. Vårt inntrykk er at partnerne i stor grad er utrus-

tet med formelle fullmakter til å forplikte egen organisasjon. Det er noen unntak, men dette sy-

nes å være det vanligste. Viktigere er det likevel at partnerne er forpliktet på partnerskapets mål, 

retning og idé, at de er representert på relativt høyt organisatoriske nivå, og at de har en strategi 

for å bringe partnerskapets konklusjoner tilbake til handlinger i egen organisasjon. Men det er 

altså unntaket at det treffes forpliktende og bindende «vedtak» i selve partnerskapet.      

 Representasjon på høyt organisatorisk nivå 

Mange av partnerskapene har tung politisk deltakelse. Hvor avgjørende dette er, kan nok variere 

litt avhengig av hva som er partnerskapets mål og hvilket politikkområde det er snakk om.  

Der hvor partnerskapet er opprettet primært for å påvirke statlige beslutningsprosesser og priori-

teringer, eller der hvor fylkeskommunen skal fatte formelle vedtak enten i enkeltsaker eller i 

form av planer og strategier, er det som regel mer avgjørende med politiske deltakelse på høyt 

nivå enn i partnerskap som er opprettet av andre grunner. Det første gjelder for eksempel inn-

spill til NTP (Nasjonal Transport Plan) prosessen. I partnerskap med slike siktemål er internt 

forankringsarbeid helt avgjørende. De informantene vi har snakket med, sier at de bruker mye 

tid og ressurser på å snakke med kolleger i egen organisasjon for å sikre at uttalelser og priorite-

ringer «sitter godt». Som nevnt er det ofte politikere som er de sentrale aktørene i slike partner-

skap.  

Arena Samferdsel i Telemark er et partnerskap som har jobbet godt med slike forankringspro-

sesser, og hvor partnerne er representert med fylkesordfører, ordførere og høytstående represen-

tanter både for samferdselsmyndigheter og interesseorganisasjoner.   

Der hvor partnerskapet har litt andre siktemål, som for eksempel kunnskapsutvikling, policyut-

forming mv., er det ofte ikke så avgjørende at politikerne er tett på; i hvert fall ikke hele tiden. 

Men også disse partnerskapene har nytte av at arbeidet er forankret i overordnede, og da ofte 

politisk vedtatte, strategier.  

Men uansett politisk deltakelse eller ikke, synes det å være en erfaring at de organisasjoner og 

virksomheter som deltar, bør stille med deltakere på relativt høyt organisatorisk nivå. Represen-

tantene bør et stykke på vei kunne forplikte den organisasjonen de representerer, og de bør 
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kunne ta med seg anbefalinger, kunnskap, ønsker om å bringe partnerskapets beslutninger ut i 

praktisk handling, med seg tilbake til egen organisasjon. 

Representasjonen i partnerskapet bør derfor være på et nivå som gjør det mulig å omsette disku-

sjoner og konklusjoner fra partnerskapet inn i egen organisasjon, og også til andre organisasjo-

ner man samarbeider med. Det er mange eksempler på hvordan dette gjøres i praksis. Ett eksem-

pel er partnerskap som har utviklet metodikk i regi av partnerskapet, og som tar denne med seg 

tilbake til egen organisasjon. Et annet eksempel er partnere som tar med seg ønsker og forvent-

ninger fra partnerskapet direkte inn i eget plan- og strategiarbeid; for eksempel endringer i stu-

die- og utdanningstilbud. Mer om dette i punkt 4.3.7.     

 Forankring i overordnede planer og strategier 

På tilsvarende måte som det er en fordel for partnerskapets grad av måloppnåelse/suksess at 

partnerne deltar på høyt nivå, synes det gjennomgående også å være en fordel dersom partner-

skapets arbeid er forankret i overordnede planer og strategier. Det gjelder selvsagt særlig der-

som partnerskapet er forankret i vedtatte planer, strategier og føringer i fylkeskommunene. Det 

gir de andre partnerne en garanti for at fylkeskommunen «mener alvor». Men det er også viktig 

dersom de andre partnerne har deltakelsen sin forankret i egne planer, styrevedtak, policydoku-

menter mv. I flere av partnerskapene har også de andre partnerne styrevedtak, strategidokumen-

ter, eierforventninger mv som støtter opp om arbeidet i partnerskapet. Her uttrykkes det helt 

eksplisitt støtte til de mål og strategier som utvikles i regi av det partnerskapet man deltar i.  

Det kan virke som dette er minst like viktig som at partnerskapet er forankret i en formell avtale 

mellom partnerne.    

 Evne og vilje til å diskutere partnerskapets fungering og resul-

tatoppnåelse 

Som nevnt i innledningen til dette kapitlet, var det er kriterium for utvelgelse av partnerskap til 

dybdestudiene at de hadde vært i funksjon en stund. Dette gjør at de partnerskapene vi har stu-

dert, har mye erfaring å bygge på når de skal gjøre seg sine refleksjoner om hvordan de synes 

partnerskapet fungerer.  

Som det framgår av breddeundersøkelsen, har også mange av de partnerskapene som omfattes 

av denne, fungert i relativt mange år.  

De partnerskapene vi har gått i dybden på, er innenfor ulike politikkområder, de har ulikt antall 

deltakere, og de er ulike når det gjelder hvor spisset og konkret oppdraget for partnerskapet er. 

Men uansett variasjon på disse dimensjonene, synes det å være en suksessfaktor at partnerne har 

evne og vilje til å sette egen fungering på dagsorden:  

 Er vi på rett spor? 

 Når vi de målene vi har satt oss? 

 Må vi endre perspektiv? 

 Er vi samlet om den retningen vi nå staker ut? 
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I noen partnerskap kan det være ulike syn på slike og beslektede spørsmål. Men de partnerska-

pene vi har studert, virker å ha en betydelig vilje til å stille slike selvkritiske spørsmål, trekke 

lærdommer og beslutninger av dem, og så gå videre/justere kursen. Slike diskusjoner synes å 

være særlig viktige i partnerskap bestående av mange partnere med ulike kultur og tradisjon. Da 

blir slike avklaringer særlig viktige.  

Selv om det ikke alltid er mulig å skape full konsensus om denne type retnings- og veivalg, har 

det likevel stor betydning for partnernes videre engasjement og forpliktelse at spørsmålene stil-

les, at de formuleres eksplisitt, og at det blir trukket konklusjoner så åpent og transparent som 

mulig. 

Det ligger i forlengelsen av dette også en ambisjon og en dedikasjon om å «ville hverandre vel». 

Partnerskap hvor partnerne evner å bygge opp tillit til hverandre over tid, ser ut til å lykkes godt.   

 Betydningen av å etablere et felles ståsted 

Oppdragsgiver er i konkurransegrunnlaget opptatt av om partnerne trekkes med i hele prosessen 

fra utfordringsbildet blir definert, via planer og strategier til konkrete handlinger og beslut-

ninger. Vi vil i dette punktet særlig se nærmere på den første av disse fasene: Etablere enighet 

om utfordringsbildet, kunnskapsgrunnlaget, ståstedet. Har partnerne en felles oppfatning av 

slike spørsmål, og utvikler de ståstedet i fellesskap? 

Mange av partnerskapene har lagt stor vekt på dette arbeidet og denne fasen, og lagt ned betyde-

lige ressurser i å få fram gode analyser og utredninger som grunnlag for videre handling. Dette 

trekkes fram som en svært viktig del av partnerskapenes arbeid. Det kan dreie seg om å skape en 

felles forståelse av nåsituasjonen, et felles kunnskapsgrunnlag, eller et felles utfordringsbilde.  

Hva som er i fokus, kan variere litt fra partnerskap til partnerskap og fra politikkområde til poli-

tikkområde. Men hovedbudskapet er å understreke hvor sentralt det er å samle partnerne om 

viktige, felles erkjennelser: 

 Dette er de utfordringene vi i fellesskap skal løse 

 Dette er et oppdatert kunnskapsgrunnlag på det politikkområdet som vi skal utforme 

strategier og tiltak innenfor 

Ofte er det fylkeskommunen som finansierer utredninger og kunnskapsinnhenting som skal bi-

dra til å skape dette felles bildet, men i mange sammenhenger bidrar de andre partnerne aktivt 

både når det gjelder å definere behovet, men også med egen kompetanse og faglige innspill. Her 

bruker alle partnerne den kompetansen og innsikten de besitter.  

Flere av partnerskapene i vår undersøkelse trekker fram at utredninger og analyser har vært en 

god investering, og det har bidratt til å gjøre det enklere når partnerskapet i neste fase skal ut-

forme strategier og handlingsplaner – enten det måtte være i regi av partnerskapet, eller i regi av 

egen organisasjon. 

Et eksempel som illustrerer dette poenget, finner vi i Møre og Romsdal. I 2005 fikk Møre og 

Romsdal fylkeskommune gjennomført en ekstern kartlegging og analyse av entreprenørskap og 

nyetableringer i fylket. Analysen viste blant annet at Møre og Romsdal hadde et næringsliv som, 
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sett opp mot andre fylker og regioner, brukte relativt lite ressurser på innovasjon, det var få ny-

etablerere og fylket lå på bunn når det gjaldt kvinnelige etablerere. Videre konkluderte analysen 

med at organiseringen av virkemiddelapparatet for nyskaping og entreprenørskap var uoversikt-

lig for gründerne. Det var mange aktører, med delvis overlappende oppgaver og tilbud, og rolle-

fordelingen dem imellom var uklar. Utredningen var viktig for å få på plass en felles «virkelig-

hetsforståelse» blant sentrale aktører innen næringsutvikling i fylket, som i neste omgang førte 

til at fylkeskommunen, i samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet og kommunene i fyl-

ket, etablerte et fireårig program - som etter hvert ble til det permanente hoppid.no-partnerska-

pet. Partnerskapet jobber for å legge til rette for flere og bedre nyetableringer i Møre og Roms-

dal, gjennom å tilby kompetent og uavhengig etablererhjelp, tilgjengelig for alle, i hele fylket. 

 Gjensidig kunnskapsutveksling og relasjonsbygging 

Overraskende mange av de intervjuobjektene vi har snakket med, framhever den betydningen 

som deltakelse i partnerskapet har «utover selve partnerskapet».  

De trekker fram blant annet faktorer som disse: 

 Gjennom partnerskapet blir vi kjent med hverandre på måter som gjør at vi tar kontakt 

også utenom selve partnerskapsmøtene. Det har mange positive effekter også for den 

daglige oppgaveløsningen.  

 Gjennom deltakelsen i partnerskapet får vi nyttig kunnskap om andre aktører, hvordan 

de tenker, hva de legger til grunn for sine planer, strategier, virkemiddelbruk mv. «Be-

tydningen av å få innsikt i hverandres tanker og føringer for virkemiddelbruk mv, skal 

ikke undervurderes».  

 Gjennom partnerskapet bygger partnerne relasjoner som gjør at de kan trekke veksler på 

hverandre også på mer bilateral basis.  

Mange partnere gir uttrykk for at denne type langsiktig relasjons- og tillitsbygging er med på 

også å styrke arbeidet i selve partnerskapet, og gjøre det mer robust og slagkraftig.  

Det er i den forbindelse interessant å registrere at ganske mange av partnerskapene har stor per-

sonstabilitet og kontinuitet. Det vil si at det ikke bare er de samme organisasjonene som deltar 

over tid, men at også personstabiliteten er stor. Det virker å være en suksessfaktor.  Forum for 

kompetanse og arbeidsliv i Nordland er et eksempel på et partnerskap hvor mange av aktørene 

har deltatt lenge, og hvor relasjoner og tillit er bygget opp over mange år.       

 Strategi for ekstern mobilisering 

De fleste av de partnerskapene vi har studert i denne undersøkelsen, fatter ikke formelle beslut-

ninger på partnerskapsmøtene. Det skjer som oftest utenfor selve partnerskapet, og formelt i regi 

av den enkelte organisasjon.  

Dersom deltakelsen i partnerskapet skal gi merverdi over tid, er det derfor viktig at partnerska-

pene har en strategi – mer eller mindre eksplisitt uttalt – om hvordan diskusjoner og konklusjo-

ner på partnerskapsmøtene skal følges opp utenfor partnerskapet som sådan.  



 

 Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer 41 

Mange partnerskap synes å ha en svært bevisst holdning til/strategi for håndteringen av dette. 

Og det kan skje på mange måter, i ulike kanaler og til dels noe uavhengig av hva som er målet 

med/fokus i partnerskapet.  

Dette er noen illustrasjoner på hvordan den eksterne mobiliseringen skjer:   

 Det er eksempler på at partnerne implementerer ny kunnskap som de har fått gjennom 

deltakelsen i partnerskapet direkte inn i egen organisasjon. Folkehelsealliansen i Nord-

land er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres på en systematisk måte. Her tar 

partnerne med seg ny kunnskap og innsikt inn i prosesser og på arenaer i egen organisa-

sjon.    

 Det er eksempler på at partnerne bringer med seg ny kunnskap og nye perspektiver inn i 

samarbeid med andre organisasjoner – utenfor partnerskapet. Her kan vi snakke om en 

form for «spredningsstrategi», og den kan ofte være effektiv. Kommunenes interesseor-

ganisasjon (KS) er en aktør som synes å ha en bevisst strategi for å bruke ny innsikt i 

sin dialog med kommunene.  

 Det er eksempler på at partnerne aktivt fronter synspunkter fra partnerskapet opp mot 

statlige myndigheter og/eller ut mot samfunnet.  

 Det er eksempler på at partnerne tar med seg innspill fra partnerskapet direkte inn i egen 

virkemiddelbruk, eller egne handlingsplaner og strategier. Møre og Romsdal fylkes-

kommune bruker for eksempel Partnerskap for kompetanse og verdiskaping til å få inn-

spill til sitt arbeid med regionale planer, strategier og handlingsprogram på kompetanse- 

og verdiskapingsfeltet. Innspillene gis på ulike stadier, men i forkant av at administra-

sjonen i fylkeskommunen har ferdigstilt sitt arbeid og dokumentene går til politisk be-

handling.  

En aktiv, forpliktende og mest mulig gjennomtenkt strategi for ekstern mobilisering framstår 

som et av de viktigste grepene for at partnerskapet skal lykkes, og for at det skal vise seg bære-

kraftig over tid. På mange måter kan vi kalle det en strategi for å «bygge bro mellom partnerska-

pet og arenaer utenfor». 

 Evne og vilje til forpliktelse og til «å stå i det» 

Noen av de partnerskapene vi har studert, har som hovedsiktemål å skape lokal/regional konsen-

sus om viktige og vanskelige prioriteringer som må gjøres. Det gjelder særlig de partnerskapene 

som skal samordne regionale behov og interesser inn mot statlige plan- og prioriteringsproses-

ser. Et viktig eksempel på en slik prosess er NTP-prosessen (Nasjonal Transport Plan).  

Hele formålet med de partnerskapene som er opprettet innenfor politikkområdet samferdsel/ 

infrastruktur, er å skape konsensus om hvilke samferdselsprosjekter regionen ønsker å priori-

tere. Å skape konsensus er viktig fordi en splittet region som regel står svakere overfor statlige 

prioriteringer enn en region som taler med én stemme. 

I arbeidet fram mot størst mulig grad av konsensus, er det ikke sjelden en god del gi-og-ta. 

Ingen av aktørene kan regne med å få fullt gjennomslag for egne ønsker og behov. I denne type 

partnerskap er det helt avgjørende at partnerne har vilje til å stå i det – også når og hvis det stor-
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mer litt rundt de prioriteringer som er gjort. Som et av intervjuobjektene sa det: «Da er det vik-

tig å investere litt politisk kapital i å stå på det vi har blitt enige om. Også når vi møter litt mot-

bør på hjemmebane». 

«Å stå i det» blir naturligvis enklere dersom prosessene i forkant har vært gode og transparente, 

og også dersom partnerskapene har en viss varighet. Dersom partnerskapene varer en stund, er 

det enklere å skape forståelse for at vanskelige prioriteringer over tid imøtekommer alle partner-

nes interesser. Ved å kompromisse litt ved én anledning, skapes det rom for imøtekommenhet 

fra andre partnere ved neste korsvei.  

Den type partnerskap som det her er snakk om, har ofte tung politisk deltakelse. Og politikkens 

kunst er jo ikke sjelden å skape kompromisser og konsensus. For partnerskap som skal forholde 

seg til tunge og til dels konfliktfylte interesser på samferdselsområdet, er det nok derfor ofte en 

fordel med politisk deltakelse på høyt nivå. Både Arena Samferdsel i Telemark og Plattform 

Vestfold synes å ha utviklet en god kultur – basert på gode prosesser – for å skape slik forplik-

telse og lojalitet.        

 Forventninger fra egen «eier» 

I mange fylkeskommunale partnerskap er det deltakelse fra ulike statlige etater og virksomheter 

på regionalt nivå (universiteter og høyskoler, helseforetak, fylkesmenn mv). Våre informanter 

fra disse virksomhetene, gir gjennomgående uttrykk for at de har stor nytte av å delta i partner-

skap med andre regionale aktører, og at slik deltakelse bidrar til at de også får realisert sitt sam-

funnsoppdrag på en mer treffsikker måte. Gjennomgående synes de å være svært tilfredse med 

at fylkeskommunene tar denne rollen som regional koordinator og regionalt «nav» i samarbei-

det. Dette synes å være holdninger uavhengig av om det foreligger noe «pålegg» om slik delta-

kelse fra «eier»/overordnet myndighet. Det ser likevel ut til å være en tendens til at oppdragsdo-

kumenter fra flere av departementene i økende grad inneholder forventninger til at regionale, 

statlige virksomheter skal stille seg positive til – ja, i noen tilfeller selv ta initiativ til – å inngå i 

partnerskap med fylkeskommuner og andre regionale og lokale aktører. Både de regionale hel-

seforetakene/helseforetakene og universiteter og høyskoler gir uttrykk for at de får slike forvent-

ninger i sine oppdragsdokumenter/forventningsbrev.   

Her ser vi med andre ord et «grep» som både departementer og regionale/lokale aktører i felles-

skap ser nytten av og behovet for, og hvor et tydelig styringssignaler fra departementene er 

medvirkende til å få etablert gode partnerskap.     

 Forhold som bidrar til å vanskeliggjøre partnerskapsarbeidet 

I punkt 4.3 har vi beskrevet de viktigste faktorene som bidrar til at partnerskap lykkes og at part-

nerne opplever det som meningsfylt og vel verd innsatsen å delta i partnerskapet. I dette punktet 

vil vi se nærmere på forhold som bidrar til å vanskeliggjøre partnerskapsarbeidet. 
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 Manglende deltakelse og engasjement 

En av de utfordringene som i hvert fall noen av partnerskapene trekker fram, er den situasjonen 

som oppstår når én eller flere av partnerne viser manglende engasjement, initiativ eller lite for-

pliktende deltakelse. Det kan både være i form av manglende deltakelse på møtene, manglende 

vilje/evne til å sette dagsorden, eller manglende vilje/evne til å følge opp i etterkant.  

Konsekvensen av en slik atferd er at partnerskapet kun blir interessant for en del av partnerne, 

og litt av motivasjonen hos de resterende kan da også fort bli skadelidende.  

Det er viktig å presisere at dette ikke er noe typisk trekk ved de partnerskapene vi har studert, 

men det understrekes at noen av partnerskapene har erfart litt svingning i deltakernes forplik-

telse og vilje til å prioritere deltakelse i partnerskapet. Hvis partnerskapet er raske med å sette 

dette på dagsorden, tar en åpen diskusjon om hvilke utfordringer det gir og hva som ligger bak, 

synes det i de fleste tilfeller å være tilstrekkelig til at man greier å få nytt driv i arbeidet.  

Det vi skrev i punkt 4.3.4. om evne og vilje til å sette partnerskapets fungering på dagsorden, 

viser seg i de fleste tilfeller å være «god medisin». Å ikke ta det opp, derimot, synes ikke å bidra 

til at det «går over». Dette poenget illustrerer på sett og vis at det er mange av de samme meka-

nismene som må være på plass for at et partnerskap skal fungere godt, som gjelder i vanlige og 

mer hierarkiske organisasjoner og strukturer: Godt lederskap, god struktur, åpenhet og transpa-

rens.   

 Mangel på transparens 

Vi skrev i punkt 4.3.5. at en felles situasjonsforståelse/et felles ståsted er viktig som fundament 

for et velfungerende partnerskap. En helt vesentlig forutsetning for at slike beskrivelser skal 

fungere godt i praksis som et felles grunnlag for arbeidet, er at det er åpenhet og transparens om 

hva som er grunnlaget, hvilke premisser som ligger til grunn for analyser og utredninger, og 

hvordan dette er tenkt brukt i partnerskapets arbeid. 

Dersom det bare er noen i partnerskapet som har denne kunnskapen eller dette eierforholdet, el-

ler analysene blir oppfattet som lite objektive, eventuelt lite relevante, bidrar dette til å skape 

fremmedgjøring blant de partnerne som ikke har den samme innsikten eller den samme mulig-

heten til å sette sitt preg på premissene og retningen for utredningene og analysene.  

Betydningen av transparens dreier seg også om hvordan partnerne følger opp konklusjoner og 

diskusjoner i partnerskapet i egen organisasjon. Hvis det er formulert klare forventninger til 

hvordan dette skal følges opp, og det «rapporteres» på senere møter hvordan dette er gjort i 

praksis, tyder våre intervjuer på at dette er viktige bidrag til at partnerskapet fungerer godt. Og 

hvis det ikke følges opp på denne måten, er tilbakemeldingen at det svekker partnerskapet og 

partnernes motivasjon for å delta.   

Når alt kommer til alt, er det jo resultater og handlinger som i lengden er drivkraften i alle part-

nerskap. Og da er det viktig å holde fokus på dette, selv om en del av resultatene realiseres i regi 

av de enkelte partnerne, eller i et samarbeid mellom to eller flere av dem.     
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 Manglende evne til å involvere det politiske nivå (mangel på poli-

tisk legitimitet) 

Når fylkeskommunene tar initiativ til å etablere partnerskap for å styrke samarbeidet og koordi-

neringen i regionen på viktige samfunnsområder, skjer det i en del tilfeller – men langt fra i alle 

– på det en kan kalle «delegert myndighet» fra fylkestinget. Det vil si at det er fylkestinget som 

har myndighet til å treffe beslutningen, avgi høringsuttalelsen mv. på det aktuelle området. Et 

godt eksempel på dette er høringsuttalelser til NTP-prosessen.  

Arbeidet med slike uttalelser innebærer ofte en omfattende samarbeids- og avstemmingsprosess 

med andre aktører – både offentlige og private – i regionen. Men selve uttalelsen vedtas av det 

folkevalgte fylkestinget. Det er denne uttalelsen som i prinsippet er regionens syn.   

Slike omfattende prosesser kan innebære et dilemma, ved at prosessen i forkant av fylkestings-

beslutningen reelt sett binder opp fylkestinget når saken kommer dit til behandling. Jfr. det vi 

skrev i punkt 2.4.4. Det vil si at prosessen i forkant har vært så omfattende, og involvert så 

mange andre aktører, at fylkestinget vil se seg mer eller mindre «tvunget» til å vedta en uttalelse 

i tråd med den konsensus som er skapt gjennom prosessen i forkant.  

Ovennevnte representerer et reelt demokratisk dilemma. Alternativet vil imidlertid ofte være at 

saken er lite «knadd» før den kommer til fylkestinget, og dermed mangler forankring og legiti-

mitet hos andre aktører i regionen. Det gjør at forpliktelsen til å stå bak uttalelsen hos disse ak-

tørene blir svakere enn ønskelig. 

Det beste tiltaket for å håndtere dette prosess- eller forankringsdilemmaet synes å være at man 

sikrer en bredest mulig involvering også fra fylkespolitikerne i prosessen som leder fram til fyl-

kestingsbehandlingen. Det vil si at fylkestinget er bredt representert i den politiske forankrings-

prosessen som skjer før saken legges fram for fylkestinget. Det vil ofte gi en god avveiing mel-

lom behovet for bred forankring i regionen som helhet og demokratisk styring gjennom fylkes-

tinget.  Samtidig vil fylkestingets involvering også kunne gi demokratisk forankrede styrings-

signaler i forkant av slike prosesser dersom fylkestinget har vært eksplisitt og tydelig i sine 

planpremisser og planforutsetninger. Begge de partnerskapene vi har beskrevet som har NTP 

prosessen som sitt hovedfokus, har brukt mye tid på å finne gode måter å håndtere dette dilem-

maet på.     

 Manglende evne til å synliggjøre resultater – når de skapes på 

andre arenaer 

Som vi har skrevet om i flere av avsnittene ovenfor, skjer oppfølging av anbefalinger og konklu-

sjoner i mange av partnerskapene i regi av de deltakende organisasjonene, og ikke i regi av 

selve partnerskapet. For å se resultater av partnerskapenes arbeid, er det derfor ofte nødvendig å 

se utover selve partnerskapet og partnerskapsmøtene.  

Dette betyr at måloppnåelsen og resultatoppfølgingen lett kan bli noe utydelig og usynlig, at 

dette ofte må vurderes i et ganske langt tidsperspektiv, og også at de må spores på mange are-

naer og i ulike strukturer og prosesser.  
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De informantene vi har vært i dialog med, har gjennomgående stor forståelse for ovennevnte; 

altså at det blir for enkelt å vurdere grad av resultatoppnåelse bare ut fra det som direkte kan 

spores tilbake til selve partnerskapsarbeidet, og beslutninger fattet på møtene i partnerskapet. 

Det blir derfor desto viktigere at partnerskapene har vilje og evne til å trekke fram det som skjer 

i regi av partnerne «på hjemmebane», og som ofte kan føres nokså direkte tilbake til diskusjoner 

og anbefalinger fra partnerskapet. Det som skjer i disse prosessene og strukturene, er også en 

del av resultatoppnåelsen. I en del tilfeller faktisk det viktigste.  

Det er mange eksempler i vårt materiale som illustrerer hvordan dette gjøres i praksis: Folkehel-

sealliansen i Nordland har arbeidet aktivt ut mot skoler og barnehager for å gjøre dem så helse-

fremmende som mulig. Det regionale virkemiddelapparatet innen næringsutvikling og innova-

sjon i Norge tilbyr et tilsynelatende svært godt koordinert tilbud til gründere og nyetablerere i 

fylket, et tilbud som klart har sitt opphav i, og blitt utviklet i regi av Hoppid.no-partnerskapet. 

Forum for kompetanse og arbeidsliv i Nordland har bidratt sterkt til å få utarbeidet en kompe-

tansestrategi for Nordlandssamfunnet, som nylig er vedtatt av fylkestinget. Den er det ikke bare 

for Nordland fylkeskommune som har eierskap til, men alle de aktørene som har bidratt med 

innspill og kunnskap i prosessen.  

Det synes å representere en utfordring for engasjement og energi i partnerskapene dersom det 

ikke er tilstrekkelig bevissthet – og settes av nok tid – til å reflektere rundt og oppsummere også 

denne type resultater. Desto mer energi synes det å gi når partnerne kan berette om satsinger og 

prioriteringer i egen organisasjon som er en direkte følge av partnerskapets arbeid.       

Dette henger også sammen med det vi skrev ovenfor om evne og vilje til i fellesskap å reflektere 

over partnerskapets arbeidsformer, mål og hensikt. 

  Forhold hvor det er vanskeligere å trekke entydige konklusjoner 

I punktene 4.3. og 4.4 har vi beskrevet forhold som bidrar til henholdsvis å fremme og hemme 

utviklingen av gode og velfungerende partnerskap. I dette punktet vil vi kort beskrive noen for-

hold hvor vi synes det er vanskeligere å trekke entydige konklusjoner. Svarene er mer situa-

sjonsavhengig, og konklusjonene kan derfor også gå i litt ulike retninger.  

  Betydningen av å ha konkrete og operasjonelle mål   

Et viktig og interessant spørsmål å få belyst, er i hvilken grad det å ha konkrete og operasjonelle 

mål er viktig for partnerskapets fungering og partnernes tilfredshet med å delta.  

De partnerskapene vi har studert og som har de mest operasjonelle, avgrensede og konkrete må-

lene, har svært tilfredse partnere. De opplever å få god avkastning på den ressursinnsatsen de 

legger inn i partnerskapsarbeidet. Mange av disse oppgir at nettopp den sterke fokuseringen og 

det konkrete oppdraget, er årsaken til at disse partnerskapene har så fornøyde partnere. «Det er 

relativt enkelt å se om vi lykkes eller ikke, og det gir energi og trykk i arbeidet», er en gjennom-

gangsmelodi fra disse partnerskapene. Hoppid.no-partnerskapet i Møre og Romsdal, hvor målet 
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er flere og bedre nyetableringer gjennom tydeligere roller, bedre samordning, koordinering, 

kompetanse og synlighet blant de ulike aktørene i det offentlige virkemiddelapparatet, er et ek-

sempel på det. 

Men vi har også intervjuet svært fornøyde partnere i partnerskap med et bredere, mer omfat-

tende og kanskje mer «diffust» mandat. Partnerskap for folkehelse er eksempler på slike. Folke-

helse er jo et omfattende og ikke alltid like presist definert begrep. Deltakerne opplever likevel i 

hovedsak slike partnerskap som nyttig, og understreker at det bidrar med både kunnskap og 

konkrete tiltak. Vi har intervjuet partnere som har deltatt i slike partnerskap gjennom en årrekke, 

og som gir uttrykk for at det har vært både nyttig, givende og stimulerende. De oppgir også flere 

konkrete resultater av arbeidet, men de realiseres over tid, og både kunnskapsgrunnlaget og stå-

stedet utvikles i fellesskap.  

Vi tror suksessformelen snarere enn i grad av operasjonalisering og «spissing» ligger i forhold 

som disse: 

 At man åpent diskuterer hva som er formålet, og utfordrer hverandre på dette. 

 At man åpent erkjenner at det kan være legitimt – og befruktende – at partnerne har 

ulike innganger til og ståsteder i forhold til de problemstillingene som diskuteres.  

 At partnerne forplikter seg til å følge opp partnerskapets konklusjoner i egen organisa-

sjon og i de samarbeidsstrukturer man ellers opererer. 

 At man rapporterer på resultater og oppfølging – også når disse kan være både noe dif-

fuse eller ha en langsiktig karakter (se mer om dette i punkt 4.4.4. ovenfor). 

Vår konklusjon på dette punktet er således at det er fullt mulig å operere suksessfullt over tid 

med partnerskap som har et relativt bredt og mindre operasjonelt preg. Men det krever åpne og 

gode diskusjoner om hva som er målene og hvor og hvordan de skal følges opp.  

Det må også sies at for alle de partnerskapene vi har studert, er det forholdsvis enkelt å få øye på 

hva som har vært begrunnelsen for å etablere dem, og hvilke mål de arbeider for å realisere. Det 

som skiller dem noe fra hverandre, er hvor «enkelt» det er å måle graden av måloppnåelse og på 

hvilke arenaer målene skal realiseres. 

  Betydningen av formalisering 

En naturlig hypotese vil være at graden av formalisering vil være en viktig indikasjon på om 

partnerskapet blir velfungerende eller ikke.  

Hva menes så med graden av formalisering? Følgende elementer vil i hvert fall være naturlige å 

inkludere i et slikt begrep: 

 At det foreligger en skriftlig avtale mellom partene. 

 At det foreligger en erklæring, et plattformdokument eller liknende som ligger til grunn 

for arbeidet i partnerskapet. 

 At det er tydelighet rundt beslutninger og konklusjoner når partnerne møtes. 

 At arbeidet i partnerskapet er rimelig strukturert – med et sekretariat, en møtestruktur, 

formelle innkallinger med en dagsorden, at det føres referater fra møtene mv.  
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Vi finner ikke entydige holdepunkter for at det er en udiskutabel sammenheng mellom disse 

kjennetegnene på et partnerskap og graden av suksess/måloppnåelse og partnernes grad av til-

fredshet.    

Det finnes velfungerende partnerskap uten verken en partnerskapsavtale eller et plattformdoku-

ment. Og det er unntaket snarere enn regelen at partnerskapet treffer formelle beslutninger i mø-

tene sine. De formelle beslutningene fattes i all hovedsak i de enkelte partnerorganisasjonene, 

men ofte med tydelig henvisning til diskusjoner i partnerskapet og forankret i konklusjoner der-

fra.  

Ovennevnte er ikke å anse som et argument for at partnerne ikke bør formalisere samarbeidet i 

partnerskapet, men det viser at det er godt mulig å få til velfungerende partnerskap også uten av-

taler og høy grad av formalisering.   

Det er behov for å nyansere dette på tre måter. 

For det første bidrar det som står i kulepunkt fire ovenfor, til at partnerskapet blir vellykket og 

velfungerende og driftes effektivt. En god struktur på arbeidet er viktig. Det samme gjelder et 

velfungerende sekretariat. Denne delen av formaliserings- og strukturbegrepet er helt sentral.  

For det andre er det vårt inntrykk av dybdeintervjuene – noe som også bekreftes av breddekart-

leggingen – at de fleste partnerskapene er rimelig godt strukturert. Men det fins velfungerende 

partnerskap uten en formell avtale mellom partnerne og uten et plattformdokument. Det som ser 

ut til å kjennetegne akkurat disse partnerskapene, er at målet er veldig konkret og veldefinert. 

Det er derfor kanskje mulig å trekke den slutning at partnerskap med svært spissede og opera-

sjonelle mål er mindre avhengige av formelle avtaler og strategidokumenter enn partnerskap 

hvor målene er mer generelle og kanskje også mer langsiktige.    

For det tredje er det ofte en fordel å ha en formell avtale og et plattformdokument når/hvis part-

nerskapet skal ta opp nye medlemmer. Det tar gjennomgående kortere tid å fase inn nye partnere 

hvis partnerskapet har en avtale og et felles dokument som sier noe om mål og retning å vise til.      

  Betydningen av å ha økonomiske midler til disposisjon 

Det er naturlig å tenke at det er lettere for partnerskap som råder over økonomiske midler å nå 

målene sine enn det er for de partnerskapene som ikke har slike midler til disposisjon.  

De fleste av de partnerskapene vi har studert, har ikke selv direkte kontroll over økonomiske 

midler i særlig grad. De disponerer altså ikke som partnerskap økonomiske midler til å realisere 

partnerskapets mål. Som hovedregel disponeres midlene av de enkelte aktørene.  

Hovedbudskapet vårt i dette punktet er at det synes mulig å oppnå gode resultater også uten at 

partnerskapet i seg selv disponerer over betydelige budsjettmidler. Dette hovedbudskapet må 

likevel nyanseres ved hjelp av følgende poenger: 

 Gode prosesser og tydelige anbefalinger fra partnerskapet bidrar ofte til at partnerne 

legger slike anbefalinger til grunn når de selv skal disponere midler til ulike formål eller 

opprette nye tilbud/iverksette nye tiltak.  
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 Det er viktig for partnerskapets daglige fungering at det har til disposisjon noen midler 

til driften av partnerskapet (sekretariat, møter, innledere, bestilling av utredninger mv). 

Ofte er det fylkeskommunene som stiller opp med disse midlene, og det gjør driften 

enklere enn dersom dekningen av slike utgifter hele tiden skulle vært gjenstand for for-

handlinger og tautrekking.  

 I tillegg gir flere av partnerskapene uttrykk for et ønske om at partnerskapet burde hatt 

noen frie midler til disposisjon for å finansiere felles prosjekter/satsinger mv. Av for-

melle grunner er det nemlig vanskelig for partnerskapene som sådan å søke om slike 

midler.  

Det er med andre ord ikke slik at det ikke spiller noen rolle om partnerskapene selv har økono-

miske midler til disposisjon, men det er likevel vårt inntrykk at mange partnerskap fungerer 

godt selv om økonomien i hovedsak forvaltes i regi av de deltakende partnerne selv.        

  Kort oppsummering 

I dette kapitlet har vi oppsummert de viktigste funnene fra henholdsvis breddekartleggingen og 

dybdestudiene.  

Dette er noen forhold som bidrar til å fremme velfungerende partnerskap: 

 God og hensiktsmessig organisering, kombinert med representasjon på høyt organisato-

riske nivå. 

 Tydelig forankring i overordnede planer og strategier både hos fylkeskommunen og hos 

samarbeidspartnerne. 

 Vilje til å investere i relasjonsbygging, til åpent å diskutere partnerskapenes fungering, 

og til å «stå i det» når det røyner på.  

 Strategi for å mobilisere utenfor partnerskapets egne rekker.   

Dette er noen forhold som bidrar til å vanskeliggjøre arbeidet i partnerskapene: 

 Manglende deltakelse og forpliktelse fra én eller flere av partnerne. 

 Mangel på transparens – både når det gjelder utredninger og analyser, og når det gjelder 

resultatoppfølging.  

 Manglende evne til å involvere det politiske nivået i tilstrekkelig grad og på riktige tids-

punkter.   

Det er også noen forhold hvor det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner:  

 Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner når det gjelder spørsmålet om hvor viktig 

det er å ha konkrete og operasjonelle mål.  

 Det samme gjelder graden av formalisering. Særlig er det vanskelig å trekke entydige 

konklusjoner når det gjelder hvor viktig det er å ha skriftlige avtaler for å regulere part-

nerskapsarbeidet og/eller egne plattformdokumenter.  

 Det er heller ikke entydig gitt hvor viktig det er at partnerskapet har egne økonomiske 

virkemidler til disposisjon – i regi av partnerskapet selv.  
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I neste kapittel vil vi drøfte hvilke mer overordnede og prinsipielle konklusjoner vi mener kan 

trekkes på bakgrunn av våre funn.  
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5. OPPSUMMERING OG 

SYSTEMATISERING AV 

ERFARINGER 

  Innledning 

Formålet med denne utredningen har vært todelt: 

1. Kartlegge fylkeskommunenes erfaringer med samstyring og partnerskap 

2. Systematisere erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter 

Hovedspørsmål 1 i oppdraget er oppsummert i kapittel 4. Der har vi beskrevet de funnene som 

er gjort – basert både på den breddekartleggingen som er beskrevet i kapittel 6, og på dybdestu-

diene i kapitlene 7 – 12.  

I dette kapitlet vil vi besvare spørsmål 2 – systematisering av erfaringer med sikte på å kunne 

nyttiggjøre dem i den videre utviklingene av partnerskap som arbeidsform. Vi vil dele beskrivel-

sen i tre hovedpunkter: 

 I punkt 5.2. drøfter vi en del prinsipielle og overordnede spørsmål knytte til partners-

kapsarbeidet – sett i lys av de funn vi har gjort. 

 I punkt 5.3. oppsummerer vi de viktigste praktiske grepene som synes å bidra til å ut-

vikle gode og velfungerende partnerskap.  

 I punkt 5.4. presenterer vi et par innspill til videreutvikling av partnerskap som ar-

beidsform.     

 Hvordan tolke funnene i lys av målene med å bruke partnerskap 

som styrings- og koordineringsmekanisme? 

Hvordan skal vi – overordnet og prinsipielt - tolke de funnene som er gjort i denne undersøkel-

sen i lys av de mål som er formulert for partnerskap som arbeidsform og koordineringsmeka-

nisme?  

I punktene 5.2.1. – 5.2.3. vil vi kort beskrive tre viktige aspekter knyttet til spørsmålet ovenfor.  
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 Overordnet om fylkeskommunenes legitimitet og utøvelse av rol-

len 

Vår utredning viser at fylkeskommunene tar i bruk partnerskap som styrings- og koordinerings-

mekanisme på en rekke politikkområder og i samarbeid med en rekke aktører. Det gjelder både 

andre offentlige aktører, private næringsaktører, fagorganisasjoner og representanter for frivil-

ligheten. En rekke av partnerskapene ble etablert for mange år siden, men det er også mange 

partnerskap som er etablert de siste 2 – 3 årene. Det vil si i perioden regionreformen har pågått.  

Mange av partnerne har vært med i partnerskapene siden oppstart, og i mange tilfeller også med 

de samme personene. Det vil si at de samme personene har representert «sin organisasjon» i 

partnerskapet i lang tid. Det gir stor personkontinuitet, og øker forutsigbarheten i samarbeidet. 

Det er også et gjennomgående trekk at partnerne er representert på høyt organisatorisk nivå. 

Altså med personer som kan «forplikte» sin organisasjon på de konklusjoner som treffes i part-

nerskapsmøtene og følge dem opp i egen organisasjon. Undersøkelsen har vist mange gode ek-

sempler på at partnerne både implementerer konklusjonene i egen organisasjon og bidrar til å 

fremme dem overfor andre samarbeidspartnere – utenfor partnerskapet.  

Det er vårt absolutte inntrykk at tunge og sentrale aktører – både offentlige, private og ideelle – 

ønsker fylkeskommunen velkommen som regional koordinator og «nav» i samordningen av re-

gionale interesser og behov. De gir langt på vei uttrykk for at fylkeskommunen er den eneste ak-

tøren som kan ta denne rollen, at rollen er viktig og nødvendig, og at fylkeskommunen gjen-

nomgående fyller rollen på en god måte. Vi mener det er dekning for å kunne si at de oppfatter 

partnerskap i regi av fylkeskommunen som en hensiktsmessig koordineringsmekanisme for å 

løse utfordringer hvor mer tradisjonelle styringsmekanismer ofte kommer til kort.  

Det er stor bredde i de partnerskapene vi har studert, og vi mener funnene våre både er represen-

tative og ganske generelt gyldige. Vi finner få holdepunkter for å kunne si at partnerskap bare 

kan fungere på noen politikkområder eller under visse rammebetingelser. 

En del av de statlige virksomhetene vi har intervjuet, har klare forventninger fra sine overord-

nede myndigheter om at de skal delta aktivt i forpliktende samarbeidskonstellasjoner med andre 

aktører i regionen. At fylkeskommunene tar initiativ på tilgrensende – og til dels overlappende - 

områder, oppleves som viktige bidrag til at disse virksomhetene selv kan få løst sitt samfunns-

oppdrag.  

Ut fra funnene i denne undersøkelsen kan vi konkludere med at fylkeskommunene har betydelig 

legitimitet blant sentrale samfunnsaktører i rollen som koordinator av regionalt samarbeid, og at 

partnerskap som koordineringsmekanisme i mange tilfeller er velegnet som metode for å fylle 

denne rollen. 

Fylkeskommunen blir også gjennomgående positivt vurdert i den faktiske utøvelsen av rollen 

som koordinator. Partnerskapene har god struktur, involverende prosesser og en klar rød tråd. 
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 Eierskap og delaktighet i alle fasene i prosessen   

Vi har i kapittel 2 beskrevet de viktigste målene med å ta i bruk partnerskap som koordinerings-

mekanisme. Forutsetningene for å nå de overordnede, samfunnsmessige målene med partnerska-

pet (de «egentlige» målene), antas å øke dersom partnerne involveres og deltar i alle fasene av 

arbeidet med å nå målene: 

 Utforme strategisk retning. Hvor skal vi og hvorfor?  

 Mobilisere aktørene. Sørge for at partnerne får et eierskap til den valgte retningen og 

ønsker å bidra til å bevege seg i den retningen. 

 Samordne ressurser og virkemiddelbruk.  Sørge for at partnerne i størst mulig grad bru-

ker egne virkemidler og ressurser for å understøtte de retningsforandringer som er nød-

vendige.  

 Ta i bruk hensiktsmessige arbeidsformer. Sørge for at partnerskapet drives fram gjen-

nom arbeidsformer som er effektive, dynamiske og involverende.  

I hvilken grad viser resultatene fra denne undersøkelsen at fylkeskommunene greier å skape del-

takelse, eierskap og forpliktelse i hele denne kjeden? Er det slik at fylkeskommunen inviterer de 

andre til et «selskap hvor bordet er dekket», og hvor de andre er «gjester», eller greier man å 

skape prosesser som involverer alle aktørene på en likeverdig måte i arbeidet med å skape det 

felles målbildet som skal nås og de utfordringene som må løses? 

Det er vårt hovedinntrykk at fylkeskommunene er bevisst på å invitere inn partnerne tidlig i pro-

sessene, og at forpliktelse skapes gjennom samarbeid i hele «verdikjeden».  

Mange av partnerskapene beskriver arbeidsformer hvor det er lagt mye vekt på å skape felles 

ståsteder, felles utfordringsbilder og et felles kunnskapsgrunnlag. Mange av partnerskapene har 

også grunnlags-/plattformdokumenter med beskrivelse av mål/retning/hensikt.   

Vi vil også trekke fram den store grad av bevissthet som man synes å ha til betydningen av in-

tern og ekstern mobilisering. Det vil si til å mobilisere partnerne selv og deres eksterne samar-

beidspartnere for å nå partnerskapets mål og fronte deres hensikt og budskap. Ikke minst er 

overraskende mange partnerskap opptatt av å mobilisere samarbeidspartnere utenfor partnerska-

pet, og har en ganske bevisst strategi for dette. Bred ressursmobilisering – både i og utenfor 

partnerskapet – synes å være både viktig og bevisst prioritert. I begrepet «ekstern mobilisering» 

legger vi at partnerne tar med seg kunnskap, erfaringer, synspunkter mv fra arbeidet i partner-

skapet inn på arenaer hvor de møter andre aktører enn de som deltar i partnerskapet. Et godt ek-

sempel på dette er KS som aktivt bringer synspunkter fra partnerskap de deltar i, inn i sitt sam-

arbeid med kommunene.   

Der hvor det kanskje synes å være «mest å hente», er i arbeidet med å fullføre løpet ut mot bru-

ken av partnernes egne virkemidler og ressurser. Som vi har nevnt flere steder i utredningen, 

fatter partnerskapene i liten grad formelle beslutninger som binder partnerne i bruken av egne 

virkemidler. Samtidig gir de klart uttrykk for at de i stor grad følger opp konklusjonene fra part-

nerskapene i egne organisasjoner. Vi har fått mange gode eksempler på at så er tilfelle. Måten 

dette følges opp på, og tilbakerapporteringen til partnerskapene om at det gjøres, kan med fordel 

formaliseres og struktureres bedre. Det vil kunne gi ytterligere trykk, engasjement og motiva-

sjon i partnerskapsarbeidet. 
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Det siste elementet i arbeidet med å skape engasjement og forpliktelse, dreier seg om selve ar-

beidsformen i partnerskapet. Greier fylkeskommunen å skape arbeidsformer som er rasjonell, 

effektive, men også involverende og motiverende. Som nevnt i punkt 5.2.1., får fylkeskommu-

nene jevnt over gode skussmål når det gjelder dette. Men det hører også med i det samlede bil-

det at noen partnere gir uttrykk for at man bruker lang tid - og mye prosess – på å diskutere seg 

fram til enighet. Men dette er neppe enestående for partnerskap. Kanskje er det også prisen man 

må betale for å få til deltakelse og involvering? I tillegg tyder våre funn på at litt «langdryge 

prosesser» med å skape konsensus, ofte letter arbeidet i implementeringsfasen, fordi aktørene da 

føler sterkere lojalitet til beslutningene.       

 Håndtering av dilemmaet mellom bred mobilisering og «demo-

kratisk underskudd» 

Et helt sentralt poeng med å ta i bruk partnerskap som koordineringsmekanisme er at det skal 

bidra til å få flere aktører til å dra i samme retning og mot de samme målene. Det gjelder både 

offentlige og private aktører, inkludert bransjeorganisasjoner, fagorganisasjoner og frivillige or-

ganisasjoner. Dette bygger på en erkjennelse av at fylkeskommunens tradisjonelle rolle som 

myndighetsutøver «kommer til kort» når andre aktørers innsats, motivasjon og virkemidler må 

mobiliseres og samordnes i en felles forpliktelse. Sagt litt annerledes: Andre aktører må invite-

res inn som mest mulig likeverdige deltakere og partnere dersom de skal være villige til å bruke 

tid og ressurser på et samarbeid med fylkeskommunen. Og likeverdighet forutsetter at også fyl-

keskommunen må gi-og-ta for at samarbeidet skal fungere. I lengden kan ingen av aktørene dik-

tere/instruere de andre, og konsensus må langt på vei bli den foretrukne arbeidsformen. 

Som nevnt i kapittel 2, stilles ofte spørsmål om partnerskap som arbeidsform, representerer en 

utfordring mot demokrati og folkevalgt styring. Begrunnelsen for et slikt synspunkt er at det fol-

kevalgte fylkestinget må «dele sin suverenitet» med andre aktører, og at det demokratiske an-

svaret derfor utvannes eller forvitrer.  

Vår konklusjon heller i retning av at denne utfordringen ikke bør overdrives, og at fylkestinget 

oppnår mer ved å inngå i forpliktende partnerskap med andre aktører – ikke minst når det gjel-

der mobilisering, engasjement og eierskap til løsningene – enn den «mister» i form av tapt suve-

renitet og autonomi.  

Etter vår vurdering er det særlig et tre forhold som bør vurderes spesielt når en skal konkludere 

på dette spørsmålet:   

For det første bidrar partnerskap, som nevnt ovenfor, ikke bare til at fylkeskommunen «avgir 

suverenitet», men også at det får utvidet egne styringsmuligheter og økt sin innflytelse på områ-

der hvor også andre aktører har stor innflytelse og kraftfulle virkemidler. Partnerskapet utvider 

med andre ord fylkeskommunens innflytelse og påvirkningsmuligheter.  

For det andre synes fylkeskommunene å være svært bevisste på å involvere fylkespolitikerne 

aktivt også i selve i partnerskapene, slik at de får mulighet til å påvirke mandat og retning for 

arbeidet lenge før sakene eventuelt kommer til fylkestinget. Mange av partnerskapene har også 

tung forankring i politisk vedtatte planer og strategier. 
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Endelig er det jo et spørsmål om hvordan man best påvirker samfunnsutviklingen i den regio-

nen/det fylket hvor man er folkevalgt? Er det ved å ha «full råderett» over egen portefølje, eller 

er det ved å inngå forpliktende partnerskap med andre aktører. Her illustreres ikke minst spen-

ningen mellom demokratisk representasjon og resultatoppnåelse.  

I håndteringen av dette dilemmaet er det også viktig å undersøke hvor bevisste aktørene er seg 

at dilemmaet faktisk eksisterer. Her er vårt inntrykk at fylkeskommunene både er bevisste på at 

dilemmaet eksisterer, og at de på mange måter har funnet en god balanse mellom forhandlinger 

og kompromisser med andre aktører på den ene siden og forvaltningen av det demokratiske 

mandatet på den andre.  

Det er også et par rent praktiske forhold som gjør at fylkeskommunen ofte får en særlig sterk 

posisjon i de partnerskapene de deltar i.  

For det første har de som regel ansvaret for sekretariatet, møteinnkallinger, de finansierer utred-

ninger og ofte også driften av partnerskapene. Fylkeskommunen har altså mye av den praktiske 

regien når det gjelder driften av partnerskapene. De er ofte også initiativtakere til partnerska-

pene.  

For det andre deltar fylkeskommunen gjennomgående i flere partnerskap enn de andre aktørene 

– selv om det også er andre aktører som deltar i mange partnerskap. Det gir bedre muligheter for 

å se sammenhenger, legge premisser, lage regier mv enn de andre aktørene.  

Endelig ligger det en ofte en forventning fra de andre partnerne om at fylkeskommunen skal 

innta en ledende og koordinerende rolle i partnerskapet. Det gir også et økt handlingsrom.       

Helt avslutningsvis vil vi påpeke et forhold som partnerskapene kanskje bør vektlegge mer enn 

mange av dem synes å gjøre i dag. Da sikter vi til graden av transparens og åpenhet rundt arbei-

det. Her opplever vi at det er en del å gå på. I dag legger mange partnerskap sakspapirer og do-

kumenter ut på fylkeskommunens hjemmesider, men vårt inntrykk er at det som regel gjøres et-

ter at møtene er avholdt. Det gir i liten grad offentligheten og pressen anledning til å kikke part-

nerskapene i kortene før møtene avholdes. Akkurat dette poenget er noe fylkeskommunene bør 

reflektere litt mer prinsipielt rundt.   

 Hovedgrep for å lykkes med partnerskap som 

koordineringsmekanisme 

Vi har i kapittel 4 - punkt 4.3. – beskrevet de viktigste faktorene som bidrar til å fremme part-

nerskap som arbeidsform, slik intervjuobjektene våre vurderer det. I dette punktet vil vi kort 

oppsummere disse funnene i fire hovedpunkter/langs fire dimensjoner. For en mer utfyllende 

beskrivelse vises det til dette kapitlet. 
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  Organisering av partnerskapet  

Det er noen kjennetegn ved organiseringen av arbeidet som synes å fremme partnerskapet som 

arbeidsform og som redskap for å nå resultater. Disse forholdene har mange fellestrekk ved 

«god organisering» generelt, men det er selvsagt noen større og mer krevende utfordringer med 

å skape resultater i et samarbeid mellom mange uavhengige aktører enn når samarbeidet skjer 

innenfor rammene av mer formelle, hierarkiske strukturer. I avsnittene nedenfor vil vi kort opp-

summere noen av de viktigste organisatoriske faktorene som synes å fremme partnerskap som 

koordineringsmekanisme. 

For det første synes det å være en vesentlig forutsetning for et vellykket partnerskap at det har et 

godt fungerende og kompetent sekretariat. Fylkeskommunen fyller som regel denne rollen, og 

fylkeskommunen tar som regel de største kostnadene ved driften av partnerskapene. Det gjør det 

lettere å få med andre deltakere. Vårt inntrykk at de andre partnerne i all hovedsak er svært til-

fredse med måten fylkeskommunen fyller den organisatoriske rollen på.  

For det andre synes det å bidra positivt at aktørene deltar på høyt organisatorisk nivå – med per-

soner som har mulighet til å få gjennomslag i egen organisasjon for de konklusjoner som er 

trukket på partnerskapenes møter. Vi snakker altså om personer som et godt stykke på vei kan 

«forplikte» egen organisasjon.  

Selv om det er en fordel at fylkeskommunen tar hovedansvaret for driften av partnerskapet, gir 

det ofte et større eierskap fra de andre aktørene dersom disse trekkes aktivt inn i forberedelse og 

gjennomføring av møtene, utvikling av strategier mv. Selv om fylkeskommunen som oftest er 

selve navet eller motoren i samarbeidet, må også de andre aktørene trekkes med på en måte som 

gjør at de utvikler eierskap og bidrar med sine ressurser, innsikt og kompetanse på en aktiv og 

forpliktende måte. Dette er den tredje organisatoriske forutsetningen.     

Et fjerde poeng som ofte bidrar til å utvikle gode partnerskap, er at arbeidet er forankret i over-

ordnede planer og strategier. Det gjelder selvsagt primært hos fylkeskommunen, men vi ser også 

flere eksempler på at andre aktører har forankret samarbeidet i egne styrebeslutninger eller i fø-

ringer fra overordnet myndighet. Det viser seg ofte å være nyttig, og det gjør at de personene 

som deltar på organisasjonens vegne i partnerskapet, har større tyngde og autoritet, og dermed 

også kan opptre med større «frimodighet».   

 Deltakelse i alle faser av arbeidet 

I punkt 5.2.2 har vi gjort rede for at arbeidet med regional utvikling består av tre hovedfaser: 

 Utforme strategisk retning 

 Mobilisere aktørene 

 Samordne ressurser og virkemidler 

I tillegg kan man også legge til en fjerde fase som dreier seg om resultatoppfølging.  

Vår utredning finner at fylkeskommunen har høy bevissthet om at partnerne må inviteres til å 

delta i alle disse tre fasene av arbeidet, og at de også er rimelig flinke til å invitere dem til det. 
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Kartleggingen har tydelig vist at jo mer fylkeskommunen lykkes med å samle partnerne om alle 

disse tre fasene, desto bedre «sitter partnerskapet», og desto bedre blir måloppnåelsen.  

Det faktum at mange aktører er involvert gir et stort potensiale for proaktiv samstyring og kvali-

tet i beslutningene, samtidig som det reduserer sannsynligheten for motstand i implementerings-

fasen. Flere norske studier viser at partnerskap fører til nye reguleringsmekanismer mellom par-

tene; noe som igjen bidrar til økt gjennomføring (Higdem, 2007, 2009, Isaksen, 2017, Nystad, 

2017, Asheim, 2017). 

Det er med andre ord en helt vesentlig forutsetning for et velfungerende partnerskap at aktørene 

deltar i alle de fasene som en strategisk prosess består av. Betydningen av å skape felles forstå-

else av nåsituasjon og utfordringsbilde kan vanskelig overvurderes.   

 Mobilisering ut av partnerskapet 

I punktet ovenfor understreket vi hvor avgjørende det er for et godt resultat at alle partnerne blir 

mobilisert i et målrettet arbeid fra første til siste fase i den strategiske prosessen.   

I arbeidet med utredningen har det slått oss hvor viktig det synes å være at partnerne også har en 

strategi for mobilisering ut av partnerskapet. Det vil si at man også mobiliserer andre samar-

beidspartnere til et samarbeid om satsinger, mål og strategier som partnerskapet jobber med. På 

den måten forsøker de å oppnå en form for domino-/spredningseffekt fra partnerskapet selv og 

ut mot andre aktører.  

Mange av de aktørene som deltar i de partnerskapene vi har studert, har samarbeidsrelasjoner 

med aktører utenfor partnerskapet. Vi har nevnt KS` relasjon til kommunene ved flere anled-

ninger. Andre eksempler er NAV og Arbeidstilsynet. Dette er statlige etater som har en bred 

samarbeidsflate. Med mobilisering ut av partnerskapet sikter vi til at disse aktørene bringer med 

seg verdifull kunnskap – og i mange tilfeller også helt konkrete metoder og verktøy – inn i sine 

møter med samarbeidspartnere utenfor partnerskapet.    

En slik arbeidsform er ikke like aktuell og relevant i forhold til alle typer partnerskap, men på en 

god del politikkområder øker partnerskapet sin gjennomslagskraft og måloppnåelse dersom de 

har en bevisst strategi for hvordan andre aktører kan trekkes med og mobiliseres.  

 Viktig å tenke bredt om resultater    

Som nevnt flere steder i utredningen, gir partnerne gjennomgående uttrykk for at de er godt for-

nøyde både med hvordan partnerskapene arbeider og med hvordan de lykkes. Samtidig er det 

ikke alltid like lett å få kontrollert hva som er det målbare resultatet av arbeidet i partnerskapet. 

Med det mener vi synlige effekter som kan spores tilbake til møter, samlinger og konklusjo-

ner/diskusjoner i partnerskapet. Når partnerne likevel er fornøyde, tror vi det primært skyldes to 

forhold.  
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For det første har partnerne ofte et ganske langt tidsperspektiv på arbeidet. Det tar tid å samle 

partnere med ulikt ståsted og forskjellige interesser om en felles retning og en felles strategi. Da 

må også resultatene komme gradvis - og på litt ulike måter; til dels på flere arenaer.  

Da er vi over i det andre poenget. De fleste målbare resultatene av partnerskapenes arbeid skjer 

ikke i form av konklusjoner og beslutninger på partnerskapsmøtene, men ved at partnerne tar 

med seg konklusjoner og diskusjoner i partnerskapene inn i egen organisasjon. Partnerne henter 

både inspirasjon og retning fra arbeidet i partnerskapene, men de konkrete handlingene og den 

operative virkemiddelbruken skjer «på hjemmebane». 

Det som da synes å være viktig, er at de prioriteringer og handlinger som partnerne foretar i 

egen organisasjon, blir løftet inn på arenaene i partnerskapet og vist fram som synlige tegn på at 

arbeidet i partnerskapet gir resultater. De partnerskapene som er flinke til å vise og tydeliggjøre 

disse sammenhengene, får «valuta» for det i form av mye energi og økt motivasjon. Det styrker 

også partnerskapets legitimitet.      

 Noen innspill til videre utvikling av partnerskap som 

koordineringsmekanisme 

Vi har i denne utredningen hatt hovedfokus på å identifisere og beskrive «kloke grep» som bi-

drar til å utvikle partnerskap som er velfungerende med hensyn til å styrke fylkeskommunens 

rolle som koordinator av regional utvikling.  

Vår hovedoppsummering er at fylkeskommunen allerede i dag gjør mange av disse «kloke gre-

pene», og at de også er seg ganske bevisst hva disse hva disse grepene går ut på, og hvordan de 

skal utføre dem i praksis. Vi mener således at fylkeskommunen har et godt grunnlag å stå på når 

de skal utvikle denne arbeidsformen videre - både på nåværende politikkområder og på nye om-

råder. Mye av denne utviklingen vil antakeligvis skje i form av gradvise forbedringer av det som 

allerede fungerer bra.   

 Det er imidlertid to områder som det etter vår oppfatning kan være grunn til dvele litt særskilt 

ved – hvis man er på jakt etter grep som kan bidra til et særlig løft i partnerskapsarbeidet. Det 

første området handler om tilgang til frie midler, og det andre om mer systematikk i resultatopp-

følgingen. 

 Tilgang til frie midler    

Det er i hovedsak fylkeskommunen som finansierer driften av de partnerskapene. Formelt er det 

den enkelte partner som i hovedsak beslutter hvordan deres egne økonomiske virkemidler skal 

brukes, men vi har sett mange eksempler på at de tar hensyn til synspunkter fra partnerskapene 

når de beslutter prioritering og retning på egen virkemiddelbruk, og når det gjelder utvikling av 

planer og strategier for egen virksomhet. 
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Mange partnerskap opplever av og til at de har behov for å gjennomføre prosjekter, piloter, spe-

sielle satsinger mv i fellesskap. Flere av de partnerskapene vi har studert i denne undersøkelsen, 

har gjennomført slike felles satsinger. Da har de ofte behov for å ha noen frie, økonomiske mid-

ler som kan understøtte satsingene. I en del tilfeller søker de da om midler fra eksterne finansie-

ringskilder. Det er ofte en både usikker og tidkrevende prosess. Av formelle grunner kan heller 

ikke partnerskapene som sådan søke om midlene, men det må skje i regi av en av partnerne.  

Vi tror det ville gitt nyttig dynamikk og ytterligere kraft i partnerskapenes arbeid dersom de i 

noe større grad hadde tilgang til – i regi av partnerskapet – noen frie økonomiske midler.     

 Større kraft og mer systematikk i resultatoppfølgingen  

Som nevnt ovenfor, må man ofte lete litt utenfor selve partnerskapsorganisasjonen for å finne 

resultatene av partnerskapenes arbeid. Dette fordi det er i partnernes egne organisasjoner at de 

formelle beslutningene og den operative virkemiddelbruken skjer. 

Det er derfor viktig at partnerskapene er seg bevisst et litt «vidt resultatbegrep», og at de har en 

bredere struktur og større systematikk i arbeidet med å følge opp, systematisere og synliggjøre 

de resultatene som i større og mindre grad – og mer og mindre direkte – kan føres tilbake til ar-

beidet i partnerskapet. Dette trenger ikke nødvendigvis være så komplisert og ressurskrevende, 

men det forutsetter to grep.  

For det første må partnerskapene være så tydelige som mulig – og antakelig mer eksplisitte enn i 

dag – på hva som forventes av handling i regi av den enkelte partner – basert på de diskusjoner 

som har funnet sted og de konklusjoner som er trukket på partnerskapsmøtene.  

For det andre – og det er ikke mindre viktig – bør dette følges opp mer systematisk ved at part-

nerskapsmøtene har en tydeligere rapportering tilbake til partnerskapet på status i arbeidet siden 

forrige møte. På den måten styrkes den røde tråden i arbeidet; noe som igjen skaper forpliktelse 

og dedikasjon. 

En slik systematikk i resultatoppfølgingen vil både kunne virke motiverende for arbeidet i part-

nerskapet, men det vil også virke skjerpende på de enkelte partnerne, ved at det forventes hand-

ling og oppfølging.  

Det ligger ikke i ovennevnte at de partnerskapene vi har studert, ikke har denne type oppfølging, 

men det synes å være et klart behov – og et ikke ubetydelig potensiale – for å styrke dette aspek-

tet ved partnerskapsarbeidet en god del. 
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6. BREDDEKARTLEGGING 

 Formål og svar 

Som nevnt i kapittel 3, har vi gjennomført en breddekartlegging av alle partnerskapene som de 

tre fylkeskommunene vi har studert, deltar i. Formålet med breddekartleggingen har vært å 

fremskaffe verdifull tilleggsinformasjon for å forstå hvordan de partnerskapene fungerer som 

inngår i dybdestudien – og bidra til å utfylle denne. 

De tre fylkeskommunene oppga til sammen 35 partnerskap som aktuelle for breddekartleg-

gingen, fordelt på 19 partnerskap i Møre og Romsdal fylkeskommune, 9 i Nordland fylkeskom-

mune og 7 i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Kartleggingsskjemaet ble sendt til én kon-

taktperson for hvert av de 35 partnerskapene. Som tabell 3 viser, har 24 av 35 respondenter be-

svart undersøkelsen. Det betyr at 24 partnerskap inngår i breddekartleggingen, fordelt på 11 

partnerskap i Møre og Romsdal, 7 i Nordland fylkeskommune og 6 i Vestfold og Telemark fyl-

keskommune. 

Tabell 3 Oversikt over antall partnerskap som inngår i breddekartleggingen 

 Antall partnerskap innrapportert Antall besvarte henvendelser 

Møre og Romsdal 19 11 

Nordland 9 7 

Vestfold og Telemark 7 6 

Sum 35 24 

 Beskrivelse av funn 

 Politikkområder 

Vi ba respondentene om å svare på hvilke politikkområder partnerskapene jobber med. Figur 5 

viser hvordan partnerskapene fordeler seg på ulike politikkområder. 

 

Figur 4 Prosentandel av partnerskapene som oppgir å jobbe med henholdsvis, et, to eller flere politikkområder 

Som figur 4 viser, jobber rett over halvparten av partnerskapene med tematikk avgrenset til kun 

ett politikkområde (54 prosent), og da først og fremst innen kompetansepolitikk, folkehelsepoli-

tikk eller kultur- og kulturminnevern.  

46%
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To eller flere politikkområder

Et politikkområde

Antall politikkområder



60 Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer 

Nær halvparten av partnerskapene jobber imidlertid med temaer, oppgaver eller prosjekter som 

går på tvers av to eller flere politikkområder eller samfunnssektorer (46 prosent). Her finner vi 

partnerskap både av mer strategisk karakter, men også mer operative partnerskap. 

I figur 5 ser vi nærmere på hvilke politikkområder som går igjen i flest partnerskap. 

 

 

 

 

Figur 5 Prosent av partnerskapene som jobber med ulike politikkområder 

Hele 38 prosent av partnerskapene jobber med temaer, oppgaver eller prosjekter knyttet til kom-

petansepolitikk eller folkehelse. Det betyr at ni partnerskap i de tre (fire) fylkeskommunene job-

ber med et eller begge de to politikkområdene. Dernest følger forskning og innovasjon og næ-

ringsutvikling med 33 prosent (åtte partnerskap hver), miljø og klima og planlegging med 29 

prosent (syv partnerskap hver), by- og tettstedsutvikling med 25 prosent (seks partnerskap) og 

kultur og kulturminnevern og samferdsel og infrastruktur med 21 prosent (fem partnerskap 

hver). De to politikkområdene som går igjen i færrest partnerskap er kollektivtransport med 17 

prosent (fire partnerskap) og ressursforvaltning (tre partnerskap). 

Det er med andre ord stor spredning på politikkområder for de partnerskapene som er opprettet i 

regi av disse tre fylkeskommunene. 
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 Etableringstidspunkt for partnerskapene, aktører og møtehyp-

pighet 

I dette avsnittet ser vi nærmere på hvor lenge partnerskapene har fungert, hvilke aktører fylkes-

kommunene samarbeider med i sine partnerskap, og hvor hyppig partnerskapene avholder mø-

ter. 

 

Etablering 

Vi starter med å se på hvor lenge det er siden partnerskapene ble etablert. Figur 6 gir et bilde av 

i hvilke tidsperioder partnerskapene ble etablert.  

 

Figur 6 Prosentandel av partnerskapene som ble etablert i ulike tidsperioder. 

Av de 24 partnerskapene, ble 11 etablert i perioden 2009 eller tidligere. Det betyr at 46 prosent 

av partnerskapene i de tre (fire) fylkeskommunene ble etablert i denne perioden. De aller fleste 

av disse ble etablert på 2000-tallet. Alle de tre (fire) fylkeskommunene etablerte partnerskap i 

denne perioden, hvilket betyr at de har erfaring med bruk av partnerskap fra relativt langt tilbake 

i tid. 

Videre ble 29 prosent av partnerskapene etablert i perioden 2010-2017 (totalt syv partnerskap). 

Som det framgår av figuren, har alle de tre fylkeskommunene etablert nye partnerskap i løpet av 

de siste to årene. I lys av regionreformen, med mye diskusjon om fylkeskommunens ansvarsom-

råder og samfunnsutviklerrolle, og ikke minst oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, er 

det interessant å merke seg at alle de tre fylkeskommunene har etablert nye partnerskap i re-

formperioden. Seks av de 24 partnerskapene er etablert i perioden 2018-2020, hvilket må sies å 

være nokså mange. Det indikerer at fylkeskommunene ser partnerskap som en hensiktsmessig 

måte å jobbe på – også i tiden fremover. 

Vi finner ellers ingen systematisk samvariasjon mellom fylkeskommuner, eller mellom ulike 

politikkområder og i hvilken tidsperiode partnerskapene ble etablert. 
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Aktører 

Når det gjelder hvilke aktører fylkeskommunene samarbeider med gjennom partnerskap, viser 

figur 7 et mangfoldig bilde. 

 

Figur 7 Prosentandel av partnerskapene som har deltakelse av ulike typer organisasjoner 

Av figuren over, kan vi lese at kommunene (63 prosent), statlige etater (46 prosent) og fylkes-

mannen (42 prosent) er de tre aktørene som hyppigst inngår i regionale partnerskap. Kommu-

nene deltar som oftest i partnerskapene «på egen kjøl». I kun åtte prosent av partnerskapene (to 

partnerskap) er kommunene representert gjennom regionråd (kommuneregioner).  

Også regionale statlige etater inngår i mange av partnerskapene (46 prosent). De statlige aktø-

rene som er med i flest partnerskap er NAV, transportetatene (Statens vegvesen, Bane NOR og 

Jernbanedirektoratet), helseforetak og de statlige virkemiddelaktørene innen næringsutvikling, 

forskning og innovasjon – regionskontorene til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og 

SIVA (Selskapet for industrivekst SF). Legger vi til akademia og FoU-institusjoner (25 pro-

sent), som omfatter universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer og -institutter, er statlige 

etater representert ved en eller flere aktører i 75 prosent av partnerskapene. Et fåtall forsknings-

institutter oppgis, og et par av disse er private. 

Private aktører inngår i 25 prosent av partnerskapene, men er imidlertid først og fremst repre-

sentert gjennom organisasjoner som representerer partene i arbeidslivet, dvs. regionskontorene 

til NHO og LO eller mer «bransjespesifikke» organisasjoner som Utdanningsforbundet, Skole-

lederforbundet, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget mv. 

Når det gjelder offentlig eide virksomheter, er dette oftest kommunalt eller interkommunalt eide 

selskaper som næringsutviklingselskaper, destinasjonsselskaper mv.  

Til slutt er også frivillige organisasjoner med i en del partnerskap (21 prosent), for eksempel in-

nen politikkområder som folkehelse og idretts- og kulturliv. Røde Kors er den frivillige organi-

sasjonen som er representert i flest partnerskap, etterfulgt av idrettskretsene og diverse organisa-

sjoner i kulturlivet. 
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Nivå på partnernes deltakere i partnerskapet 

Med nivå på deltakerne i partnerskapet, mener vi hvilke roller den enkelte organisasjon er repre-

sentert med inn i partnerskapene. Vi har spurt både om hvilke roller fylkeskommunen er repre-

sentert med i partnerskapet, og hvilke roller de andre aktørene er representert med. Som figuren 

under viser, har vi valgt å skille mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og fagpersonell. 

 

Figur 8 Prosentandel av partnerskapene som har deltakelse av ulike typer roller, fordelt på fylkeskommunen og øv-

rige partnere. 

Politisk ledelse i fylkeskommunen (fylkesordfører, hovedutvalgsleder, opposisjonsleder mv.) er 

representert i litt over halvparten av partnerskapene (13 partnerskap). Øvrige partnere er i noe 

mindre grad representert ved politisk ledelse, og dette er hovedsakelig politisk ledelse i kommu-

nene – ordfører, varaordfører og/eller opposisjonsleder (9 partnerskap). 

Administrativ ledelse, det vil si fylkesrådmann/fylkesdirektør eller ledere i hans eller hennes le-

dergruppe, er representert i 88 prosent av partnerskapene (21 partnerskap). Administrativ le-

delse i de andre partnerne er typisk regionleder for regionale statlige etater, kommunale ledere 

(rådmann/kommunalsjefer) eller regionledere fra organisasjonslivet. De andre partnerne er re-

presentert ved administrativ ledelse i 67 prosent av partnerskapene (16 partnerskap). Også dette 

er et noe lavere tall, sammenliknet med fylkeskommunen. 

Til slutt har vi fagpersoner, altså personer i partnernes organisasjoner som har fagkompetanse 

innen et eller flere av politikkområdene partnerskapene jobber med. I det store flertallet av part-

nerskap er partnerne representert ved fagpersoner. Mens fylkeskommunen er representert med 

fagpersoner i 79 prosent av partnerskapene (19 partnerskap), er tallet 88 prosent for de øvrige 

partnerne (21 partnerskap). 
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Møtehyppighet 

Møtehyppigheten i partnerskapene varierer, men som det fremgår av figuren under gjennomfø-

rer alle partnerskap i undersøkelsen møter minst én gang i året. 

 

Figur 9 Møtehyppighet vist som prosentandel av partnerskapene som avholder møter henholdsvis månedlig, fem-seks 

ganger i året, tre-fire ganger i året, én-to ganger i året og sjeldnere enn én gang i året 

Et flertall av partnerskapene møtes nokså hyppig. Riktignok avholder kun fire prosent av part-

nerskapene møter hver måned, men 33 prosent av partnerskapene møtes fem til seks ganger i 

året – altså omtrent annenhver måned, og 33 prosent av partnerskapene har møter tre til fire 

ganger per år. Det betyr at 70 prosent av partnerskapene møtes tre til fire ganger i året, eller 

hyppigere, mens 29 prosent av partnerskapene gjennomfører partnerskapsmøter to ganger i året, 

eller sjeldnere. Partnerskapene har med andre ord ganske stor møtehyppighet.  

 Forankring, formalisering og myndighet 

Utover å kartlegge politikkområder, aktører og møtehyppighet, har vi undersøkt hvorvidt part-

nerskapene er forankret i fylkeskommunens styringsorganer og –dokumenter, i hvilken grad 

partnerskapene har formalisert sitt arbeid og partnerskapenes myndighet.  

Partnerskapenes forankring handler om hvorvidt partnerskapene er etablert etter eksplisitte poli-

tiske vedtak i fylkeskommunens styringsorganer, og hvorvidt de «springer ut» av føringer og 

mål i sentrale regionale planer og/eller strategier. 

Formalisering handler om hvorvidt partnerskapet er basert på skriftlige og formelle avtaler eller 

styringsdokumenter, og hvorvidt det er formulert målbare og kvantifiserbare mål og resultatfor-

ventninger for partnerskapet. Det handler imidlertid også om hvorvidt partnerskapet utarbeider 

skriftlige innkallinger med dagsorden og sakspapirer til møtene, i tillegg til hvorvidt det skrives 

referater fra møtene. 

Til slutt handler myndighet om hvorvidt deltakerne i partnerskapet har reell myndighet til å fatte 

vedtak som forplikter egen organisasjon, eller om de må tilbake til egen organisasjon for å for-

ankre beslutninger som fattes i partnerskapet. 

I figur 10 ser vi prosentandelen av respondentene som svarer ja på ulike spørsmål om grad av 

forankring, formalisering og myndighet i partnerskapene. 
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Figur 10 Prosentandel som svarer ja på ulike spørsmål om partnerskapenes forankring, formalisering og myndighet. 

Som det fremgår av figuren over, er alle partnerskapene forankret i fylkeskommunale/regionale 

planer eller strategier. Hele 79 prosent av dem er også forankret på politisk nivå gjennom vedtak 

i fylkestinget. Det betyr at fylkespolitikerne, i de fleste tilfeller, har gjort eksplisitte vedtak om 

at partnerskapene skal etableres, og ikke bare gitt overordnede føringer for partnerskapenes ar-

beid gjennom målformuleringer i planer og strategier. 

Videre er 96 prosent (23 av 24) av partnerskapene basert på skriftlige og formelle avtaler eller 

styringsdokumenter mellom partnerne, og 79 prosent av partnerskapene har formulert målbare 

og kvantifiserbare mål og resultatforventninger for partnerskapet. Et stort flertall av partnerska-

pene (67 prosent), har videre myndighet til å fatte vedtak i konkrete saker. Dette betyr at part-

nerskapet kan fatte beslutninger organisasjonene som deltar forplikter seg til å følge opp.  

Til slutt, viser figuren at det utarbeides skriftlige innkallinger som går ut til deltakerne i forkant 

av partnerskapsmøtene, med en klar dagsorden og sakspapirer, og at det skrives referater fra 

møtene. 

Hovedinntrykket er således at partnerskapene er solid forankret i overordnede politiske vedtak, 

og at partnerskapsarbeidet er preget av betydelig grad av formalisering.   

 Ressurser 

Ressurser er viktig for partnerskapenes evne til å iverksette og gjennomføre oppgaver, tiltak og 

prosjekter som blir besluttet. Figur 11 viser hvorvidt fylkeskommunen og de øvrige partnerne 

bidrar med ulike typer ressurser inn i det enkelte partnerskap. 
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Figur 11 Prosentandel som svarer ja på spørsmål om fylkeskommunen og øvrige partnere bidrar med ulike typer res-

surser inn i partnerskapet 

Som vi ser av figuren, har partnerskapene i grove trekk tre typer ressurser til disposisjon. Det er 

fagkompetanse, økonomiske midler og menneskelige ressurser.  

Videre ser vi at fylkeskommunen i større grad enn øvrige partnere bidrar med ressurser inn i 

partnerskapene. Først og fremst bidrar fylkeskommunen med fagkompetanse inn i alle partner-

skapene i undersøkelsen, mens de øvrige partnerne bidrar med fagkompetanse i kun 24 prosent 

av partnerskapene. 

Også når det gjelder menneskelige ressurser til å gjennomføre konkrete tiltak og økonomiske 

midler, er det en overvekt av partnerskap hvor det først og fremst er fylkeskommunen som bi-

drar med slikt. Fylkeskommunen bidrar med menneskelige ressurser i 92 prosent av partnerska-

pene, og øvrige partnere i 23 prosent av partnerskapene. Fylkeskommunen bidrar med økono-

miske midler i 75 prosent av partnerskapene, og øvrige partnere i 46 prosent av partnerskapene. 

Beslutningsmyndighet er ressurser som i relativt liten grad inngår i partnerskapene.  

Dette siste står litt i kontrast til det som står i figur 10 om «partnerskapene fatter vedtak som for-

plikter partene». Vårt inntrykk er at partnerskapene i liten grad har formell beslutningsmyndig-

het, og således ikke «fatter vedtak». Det fins unntak fra denne hovedregelen, men i de aller 

fleste partnerskapene fattes de formelle vedtakene i de respektive «moderorganisasjonene». 

Men reelt sett føler nok partnerne seg ofte bundet av de diskusjoner og konklusjoner de har vært 

med på i partnerskapsmøtene.      

 Samsvar mellom ressursinnsats og resultater? 

Vi har bedt respondentene vurdere om de opplever samsvar mellom ressursinnsatsen som legges 

ned i og gjennom partnerskapene på den ene siden, og de resultatene partnerskapene oppnår på 

den andre. 
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Figur 12 Prosentandel som opplever at det er samsvar mellom ressursinnsatsen som legges ned i partnerskapet, og de 

resultatene partnerskapet oppnår 

Som det fremgår av figuren over, svarer 87 prosent av respondentene at de opplever at ressurs-

innsats og resultater samsvarer i stor eller svært stor grad, mens 13 prosent ikke har noen opp-

fatning i den ene eller andre retning. Ingen opplever at det i eget partnerskap er liten grad av 

samsvar mellom ressursinnsats og resultater. 

 Tilfredsstillende arbeidsmåter? 

I tillegg til ressursinnsats og resultater, har vi bedt respondentene gi en vurdering av hvorvidt de 

tror partnerne opplever partnerskapets arbeidsmåter som tilfredsstillende. Svarene er gjengitt i 

figur 13. 

 

Figur 13 Respondentenes vurdering av hvorvidt deltakerne opplever partnerskapets arbeidsmåter som tilfredsstil-

lende. Svar oppgitt i prosentandeler 

Hele 85 prosent av respondentene vurderer det dithen at partnerne opplever partnerskapets ar-

beidsmåter som tilfredsstillende, mens 17 prosent ikke har noen formening i den ene eller andre 

retning.  

 Vurderinger av funn 

For nærmere analyser og vurderinger av funn fra breddekartleggingen viser vi til kapittel 4 og 

kapittel 5. 
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7. ARENA SAMFERDSEL – 

TELEMARK 

 Beskrivelse av partnerskapet 

 Mål, forankring og deltakere 

Arena Samferdsel i Telemark ble etablert tidlig i 2015, men mange av de aktørene som etter 

hvert ble en del av partnerskapet, hadde samarbeidet om de samme utfordringene og problems-

tillingene også i årene forut. Men da hadde samarbeidet vært mindre systematisk og mindre 

strukturert.  

Initiativtaker til å etablere denne arenaen var Telemark fylkeskommune, og den øverste poli-

tiske ledelsen var helt sentral for å få dette til. 

Målet med partnerskapet har vært å: 

 Vinne fram i den statlige prioriteringsprosessen på samferdselsområdet, og da 

særlig knyttet til NTP prosessen 

Mer operativt har hensikten vært å etablere en arena/en møteplass for å:   

 Sikre dialogen mellom regionene i Telemark og fremme forståelse for hele fylkets sam-

ferdselsutfordringer 

 Opptre samlet og omforent i påvirkning overfor nasjonale/statlig myndigheter 

 

Partnere/deltakere i Arena Samferdsel 

Det er ikke undertegnet noen formell (skriftlig) avtale mellom de partnerne som deltar i dette 

partnerskapet/på denne arenaen. Det er likevel en relativt stabil gruppe aktører som deltar i part-

nerskapet. Disse er som følger: 

 Alle kommunene i Telemark 

 Regionrådene i Telemark; inklusive Kongsbergregionen 

 Statlige myndigheter 

o Jernbaneverket 

o Kystverket 

o Statens vegvesen 

o NSB/Vy 

 Fylkesmannen 

 En rekke organisasjoner og næringslivsaktører; eksempelvis. 

o NHO 
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o LO 

o Grenland Havn 

o Jernbaneforum Sør 

o E134 Haukelivegen AS 

o Naturvernforbundet i Telemark 

o Trygg Trafikk Telemark 

o Flere næringsselskaper fra ulike deler av fylket 

 Organisering, arbeidsform og ressurser 

Kjernen i partnerskapet er en konferanse – som hovedregel én gang per år – der partene samles 

for å samordne innspillene til NTP prosessen. Møtefrekvens og møtetidspunkt tilpasses milepæ-

ler og høringer i NTP prosessen. 

 

Forberedelser, forankring og kvalitetssikring  

Sekretariatet for partnerskapet er lagt til Telemark fylkeskommune, som har opprettet en egen 

prosjektgruppe for NTP. I forberedelsene til partnerskapsmøtene er det lagt opp til et utstrakt 

samarbeid mellom fylkeskommunens sekretariat og administrative representanter fra alle regi-

onrådene. Denne administrative arbeidsgruppen forsterkes med representant for E134 Haukeli-

vegen AS, Grenland havn IKS, Vekst i Grenland m.fl. når det har vært naturlig.   

Det er i regi av dette administrative apparatet konferansen forberedes, både rent praktisk og når 

det gjelder forslag til tematikk og konkrete høringsuttalelser som skal vedtas på konferansen.  

Høringsuttalelsene forankres i forkant av konferansen både på politisk nivå i fylkeskommunen, 

på politisk nivå i regionrådene og hos andre sentrale aktører (NHO, LO m.fl.).  

 

Samlinger i Arena Samferdsel 

På samlingene i Arena Samferdsel – som altså avholdes i forhold til milepæler og høringer i 

NTP prosessen - møtes partnerne for å samles om en felles uttalelse til NTP. Til dette møtet in-

viteres også de statlige samferdsels-/ infrastrukturmyndighetene for å informere om hovedtrek-

kene i NTP, med spesielt fokus på Telemark og de prosjektene som er av størst betydning for 

fylket. 

Diskusjonene på konferansen tar utgangspunkt i de utkastene til høringsuttalelser som det har 

vært arbeidet med i forkant, og som allerede før konferansen åpner, er godt forankret hos de 

ulike partnerne.  

Etter at konferansen er ferdig, skjer det en redaksjonell bearbeiding av uttalelsen.  
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 Mobilisering ut av samlingene 

Det er fylkeskommunen som er formell høringsinstans til NTP. For å sikre god politisk forank-

ring av uttalelsen fra partnerskapsmøtet i fylkeskommunen, er sentrale politikere fra fylkeskom-

munen også tungt involvert i arbeidet med høringsuttalelsen i forkant, og i den prosessen som 

leder fram mot partnerskapsmøtene. Dette skjer blant annet i form av regionale drøftingsmøter 

der sentrale fylkespolitikere møter den politiske ledelsen i regionrådene, LO og NHO.  

Også øvrige partnere – i tillegg til fylkeskommunen – følger opp uttalelsen i sine respektive or-

ganisasjoner og «påvirkningskanaler». 

 Partnernes vurderinger 

 Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

Arena Samferdsel har en ganske «enkel» og konkret hensikt, slik det framgår av punkt 5.1.1. 

Det er et par store og strategisk viktige samferdselsprosjekter som det har vært særlig sentralt 

for partnerskapet å vinne fra med: 

 Intercity gjennom Vestfold og fram til Grenland 

 Utbedring av E134  

De partnerne vi har intervjuet, gir alle uttrykk for at de anser partnerskapets arbeid for å sikre 

gjennomslag for, og framdrift i, arbeidet med disse prosjektene som vellykket. De mener å ha 

fått god uttelling for fylkets behov og interesser, og tillegger partnerskapet en betydelig del av 

æren for det.      

Oppsummert er det således deres vurdering at de oppnår mål og hensikt med partnerskapet, og 

de anser sin egen ressursbruk og innsats om regningssvarende. Med det menes at de vurderer det 

som nyttig og vel anvendt tid og ressursbruk. 

 Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen?  

Partnerne opplever også at koordineringen og oppfølgingen av de vedtatte høringsuttalelsene 

skjer på en hensiktsmessig og lojal måte. Partnerne «fristes» i liten grad til å markere særstand-

punkter på tvers av fellesuttalelsene, og de bruker sine egne arenaer og kanaler til å fremme 

partnerskapets synspunkter. 
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 Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider og 

av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

Hvilke grep er det partnerne trekker fram som viktige for at partnerskapet oppleves som så vel-

lykket? Dette er noen av de viktigste: 

 Fylkeskommunen har gradvis fått en tydeligere og mer akseptert rolle som koordinator, 

samordner og regional utviklingsaktør. Dette synes å være en viktig forutsetning for at 

partnerskapet oppfattes som legitimt og vel verd å bruke tid og krefter på.  

 Partnerskapet er godt forankret både i fylkeskommunen og hos de øvrige partnerne. 

Partnerne er villige til å investere «politisk kapital» i å få partnerskapet til å fungere så 

godt som mulig.   

 Mål og hensikt med partnerskapet er tydelig og konkret. Det er enkelt å kommunisere 

hvorfor man deltar og hva man vil ha ut av det.   

 Alle viktige aktører er med i arbeidet og i prosessen, og prosessen oppfattes som åpen, 

legitim og transparent. Selv om fylkeskommunen har hovedregien for arbeidet i partner-

skapet, trekkes de andre aktørene med både på politisk og administrativt nivå. Det gir 

god forankring og faglige gjennomarbeidede uttalelser. 

 Det legges stor vekt på å beskrive et felles utfordringsbilde for hele Telemark, slik at 

alle partnerne i størst mulig grad skal oppleve å ha et felles ståsted. Dette oppleves som 

viktig for å sikre forståelse og aksept for utfordringer og behov på tvers av regioner.    

 Alle partnerne er innstilt på å «gi og ta», og dermed bidra til konsensus. Det er en bred 

erkjennelse av at «samhold lønner seg». Flere av de vi har intervjuet, viser til at part-

nerne har «vilje til å stå i det»/forsvare uttalelsene i etterkant også når det kan blåse litt. 

Ikke alle kompromisser og all konsensus er alltid like lett å forsvare i egne rekker. Part-

nerskapet synes likevel å ha bestått denne prøven på en god måte.   

 Det bidrar naturligvis også sterkt til partenes positive vurdering av partnerskapet at re-

sultatene oppfattes som så vidt gode. «Vi må levere varene», som en av de intervjuede 

sa. 

 

Utfordringer/forbedringsområder 

Det er egentlig ganske få innspill intervjuobjektene har til forbedringstiltak. Det er også et sterkt 

ønske om at partnerskap på dette området blir videreført i den nye fylkeskommunen. 

Det er likevel et par områder som kan trekkes fram under denne overskriften: 

 Det kan være et dilemma at «for mye» er avklart før saken om NTP kommer til den for-

melle politisk behandlingen i fylkeskommunen. Dette har man forsøkt å forhindre ved 

at sentrale fylkespolitikere også er sterkt involvert i arbeidet med saken fram mot fyl-

kestingsbehandling. Men rent prinsipielt kan det her ligge et spenningsmoment. En av 

grunnene til dette dilemmaet er at det er relativt få fylkespolitikere som er til stede på 

den samlingen som er beskrevet i punkt 7.1.2., og som avgir den felles uttalelsen fra 
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partnerskapet. Fra den politiske ledelsen i fylkeskommunen møter fylkesordfører, fyl-

kesvaraordfører og leder av Hovedutvalg for Samferdsel på disse samlingene. De øvrige 

medlemmene av hovedutvalget møter derimot ikke – av grunner som det blir for detal-

jert å gå inn på her.     

 Det andre forbedringspunktet som antydes, er at utfordringsbildet kan bli enda tydeli-

gere og bredere beskrevet. Dette er en viktig faktor i arbeidet med å skape felles forstå-

else – på tvers av regioner og aktørgrupper, og det er derfor viktig at det «sitter godt». 

De intervjuobjektene vi har snakket med, opplever denne delen av arbeidet som veldig 

nyttig, men noen peker likevel på at det kanskje kan jobbes enda mer eksplisitt med 

dette. Flere av de partnerne vi har snakket med, gir uttrykk for at det kan være vanskelig 

å komme «på innsiden» av de statlige samferdselsetatenes arbeid med beskrivelse av 

nåsituasjon og utfordringsbilde.    
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8. HOPPID.NO – MØRE OG 

ROMSDAL 

 Beskrivelse av partnerskapet 

 Mål, forankring og deltakere 

I 2005 fikk Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomført en ekstern kartlegging og analyse av 

entreprenørskap i fylket. Analysen viste blant annet at Møre og Romsdal hadde et næringsliv 

som, sett opp mot andre fylker og regioner, brukte relativt lite ressurser på innovasjon, det var få 

nyetablerere og fylket lå på bunn når det gjaldt kvinnelige etablerere. Videre konkluderte analy-

sen med at organiseringen av virkemiddelapparatet for nyskaping og entreprenørskap var uover-

siktlig for gründerne. Det var mange aktører, med delvis overlappende oppgaver og tilbud, og 

rollefordelingen dem imellom var uklar. 

Mot denne bakgrunn etablerte fylkeskommunen, i samarbeid med det øvrige virkemiddelappa-

ratet i fylket, et fireårig program - som etter hvert ble til det permanente hoppid.no-partnerska-

pet.  

Rent konkret fremgår det av partnerskapsavtalen at målet med hoppid.no er å: 

 Legge til rette for flere og bedre nyetableringer i Møre og Romsdal, gjennom å 

tilby kompetent og uavhengig etablererhjelp, tilgjengelig for alle, i hele fylket. 

Målet skal nås gjennom de aktiviteter, tjenester og virkemidler som tilbys gjennom partnerska-

pet. Dette kommer vi nærmere inn på i gjennomgangen under, men innebærer i grove trekk at 

lokale rådgivere ved kontorer rundt om i fylket tilbyr grunnleggende veiledning for nyetable-

rere, slik at veien blir kort og enkel for gründer, i tillegg til kompetanseheving, nettverk og øko-

nomiske virkemidler. 

 

Partnere/deltakere og forankring 

Partnerne i hoppid.no består av de tre regionale partnerne Møre og Romsdal fylkeskommune 

(ved regional- og næringsavdelingen), Innovasjon Norge Møre og Romsdal (IN) og Fylkesman-

nen i Møre og Romsdal (FM) ved landbruksavdelingen på den ene siden, og alle kommunene i 

fylket på den andre siden.  

Partnerskapet er forankret i fylkesplanen for Møre og Romsdal (2017-2020), hvor et av målene 

er at Møre og Romsdal skal ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. I tillegg forank-

res partnerskapet årlig på politisk nivå i fylkeskommunen gjennom vedtak av  
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en årlig handlingsplan for verdiskaping (som fra og med 2020 inngår i fylkeskommunens øko-

nomiplan med budsjett.  

Det inngås fireårige partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkes-

mannen på den ene siden, og den enkelte kommune på den andre. Avtalen signeres av regiondi-

rektør, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Møre og Romsdal fylkeskommune ved regional- og 

næringssjef og den enkelte ordfører eller rådmann. Dermed forankres partnerskapet på øverste 

nivå også i kommunene, enten ved at partnerskapsavtalene behandles politisk i kommunestyret, 

eller ved at ordfører har fått delegert myndighet til å signere avtalen uten politisk behandling. I 

avtalene defineres partnerskapets mål, og hva den enkelte partner skal bidra med av innsats, res-

surser og virkemidler. 

 Organisering, arbeidsform og ressurser 

Rollefordeling og arbeidsform 

For å forstå hvordan partnerskapet er organisert og fungerer, kan det være et poeng å kort gjengi 

partnernes ansvarsområder, slik de er definert i partnerskapsavtalene. 

Essensen i partnerskapet er førstelinjetjenesten for gründere og nyetablerere. Denne tjenesten 

tilbys av om lag 25 lokale hoppid.no-kontorer, lokalisert rundt om i Møre og Romsdal. Konto-

rene er opprettet med basis i avtalene, som inngås mellom virkemiddelapparatet (FK, IN og FM) 

og den enkelte kommune.  

Det er videre den enkelte kommune sitt ansvar å sørge for førstelinjetjeneste for etablererveiled-

ning i kommunen (hoppid.no-kontor), og forplikter seg til å gjøre vedtak om hvem som skal ut-

føre tjenesten. Mens noen kommuner har valgt å organisere tjenesten internt i egen organisa-

sjon, f.eks. ved å legge rollen til en næringssjef eller –rådgiver, har andre kommuner valgt å 

inngå tjenestekjøpsavtaler med andre aktører, gjerne et kommunalt eid næringsselskap, kunn-

skaps-/næringsparker, næringshager eller inkubatorer i regionen, aktører som ofte har tilgren-

sende oppgaver innen næringsutvikling. 

Videre forplikter kommunene seg til å sette av ressurser som sikrer en forutsigbar og tilgjenge-

lig tjeneste – med god kvalitet. Kvaliteten er ment sikret ved at de som jobber på hoppid.no-

kontorene gjennomfører Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge sitt opplegg 

for sertifisering, og deltar på kompetansehevende tiltak i regi av partnerskapet. Dette siste punk-

tet kommer vi tilbake til senere i dette avsnittet. 

Rent konkret skal hoppid.no-kontorene være det første kontaktpunktet for personer som ønsker 

å etablere og utvikle en ny bedrift ute i kommunene og regionene i fylket. Det innebærer å ut-

føre blant annet følgende oppgaver: Hjelp til etablerere med deres forretningside, arrangere kurs 

og tiltak for å mobilisere flere nye bedrifter og legge til rette for møteplasser mellom nyetable-

rere og næringsliv, bistand med forretningsplan og juridisk regelverk, henvise bedrifter og etab-

lerere videre i virkemiddelsystemet og kople dem med relevante innovasjonsmiljøer. I tillegg 

skal de være pådrivere i mobiliseringsprosesser, nettverksarbeid og ungt entreprenørskap/entre-

prenørskap i skolen. 
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I tillegg til de fysiske hoppid.no-kontorene, har Møre og Romsdal Fylkeskommune utarbeidet 

en nettbasert digital løsning for gründere og rådgivere. Dette verktøyet innebærer at den enkelte 

gründer får tilgang til ulike verktøy, som gratis kan brukes for å utvikle egen bedrift. Alle grün-

derne som tar i bruk den digitale plattformen, blir også koplet til hoppid.no-kontoret i sin kom-

mune for videre veiledning. Løsningen gir gründerne muligheter til å få tilgang til partnerska-

pets samlede ressurser og kompetanse, uavhengig av hvor i fylket gründerne bor. Alle hoppid.no 

rådgivere og det regionale partnerskapet er sertifisert i løsningen.  

Møre og Romsdal, ved regional- og næringsavdelingen leder, og har sekretariatsansvaret for 

partnerskapet. Ellers er fylkeskommunens ansvar først og fremst å:  

 Arrangere felles møteplasser, sertifiseringskurs og kompetansehevende tiltak for de som 

jobber i førstelinjen – altså hoppid.no-kontorene 

 Utarbeide og levere felles materiell for markedsføring av hoppid.no samt markedsføre 

hoppid.no regionalt 

 Utvikle og drifte verktøy for kommunikasjon, samhandling og resultatmåling 

 Utvikle kurspakker for etablerere, og bistå hoppid.no-kontorene med kursadministrasjon 

 Tildele økonomisk ramme til avklaring av forretningsidéer til det enkelte hoppid.no-

kontor (såkalte idéavklaringspenger, se avsnittet under, om kompetanse og ressurser, for 

nærmere omtale) 

 Bidra til utvikling av ungt entreprenørskap i skolen 

 

Innovasjon Norge Møre og Romsdal forplikter seg på sin side til å: 

 Holde hoppid.no-nettverket informert om Innovasjon Norge sine virkemidler og tjenes-

ter 

 Delta og bidra ved regionale møteplasser og arrangement for gründere 

 Bistå fylkeskommunene med tjenester for å stimulere til økt innovasjon og knoppsky-

ting innen næringslivet 

 Følge opp, og hjelpe gründerbedrifter med stort vekstpotensial over i en kommersiell 

fase 

 Legge til rette for at innovasjonsmiljøene i fylket skal bli bedre kjent med Innovasjon 

Norges internasjonale tjenester. 

 

Fylkesmannens rolle er å: 

 Være aktiv for å bygge kompetanse i landbruksforvaltninga 

 Informere hoppid.no-kontorene om landbruk og bygdenæringer 

 Delta og bidra ved regionale møteplasser og arrangement for gründere 

 Drive informasjonsarbeid om hoppid.no til landbruket og bygdenæringene 

 Bidra til å koble fagkompetanse, kunnskap og relevante innovasjonsmiljø innen land-

bruk- og matområdet 

 Bidra til utvikling av ungt entreprenørskap i skolen 
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Kompetanse og ressurser 

Kommunene finansierer førstelinjetjenesten, enten den er organisert internt i kommunens admi-

nistrasjon eller eksternt. I sistnevnte tilfeller inngår kommunene avtaler om kjøp av tjenesten, 

gjerne ved at kommunen garanterer for finansiering til x antall timer veiledning per gründer per 

år. Noen kommuner har satt en øvre grense per år, mens andre lar behovet styre. 

For at førstelinjetjenesten i kommunene i Møre og Romsdal skal kunne profilere seg under 

hoppid.no-merkevaren, må rådgiverne gjennom obligatoriske fagsamlinger, sertifiseringer og 

resertifiseringer. Formålet med sertifiseringen er å sikre god kvalitet på rådgivningstjenesten, 

felles basiskunnskap om virkemidler, nettverk og veiledningsapparat, samt få en felles forståelse 

av rolle, ansvar og kjennskap til ulik veiledningsmetodikk og verktøy.  

Fylkeskommunen har gjennom hele partnerskapsperioden tildelt 3-4 mill. kr årlig til såkalte idé-

avklaringsmidler. Midlene vedtas av fylkestinget fra år til år, og midlene fordeles deretter på, og 

forvaltes av hoppid.no-kontorene rundt om i fylket etter en bestemt fordelingsnøkkel. Hver en-

kelt gründer kan så søke hoppid.no-kontorene om inntil 30 000 kr fra denne potten årlig til av-

klaringer i tidlig fase, for eksempel markedsavklaring, og andre avgjørende aktiviteter knyttet til 

lønnsomhet, organisering av bedriften. Fylkeskommunen setter også av midler til å følge opp 

sin del av partnerskapsavtalen på inntil 1,5 mill. kroner årlig. Størstedelen utgjør kurs og kom-

petansehevende tiltak for gründere, i tillegg til utvikling av hoppid.no, sertifisering og kompe-

tanseheving for hoppid.no-rådgiverne i kommunene.  Til slutt har fylkeskommunen et årsverk i 

regional- og næringsavdelingen som spesifikt jobber med hoppid.no-partnerskapet og entrepre-

nørskap, og fire personer som mer generelt jobber med entreprenørskap og innovasjon. 

Innovasjon Norge får 400 000 kr spesifikt til å gjennomføre hoppid.no-aktiviteter gjennom opp-

dragsbrevet fra fylkeskommunen, og forvalter i tillegg om lag 30 mill. kr årlig i lån og tilskudd 

til gründere. Innovasjon Norge har et team på to til fire personer som bidrar inn i partnerskapet, 

der hovedansvarlig er leder for gründerdivisjonen, og bidrar med kompetanse om INs virkemid-

ler, endringer, regelverk, faglig påfyll for rådgiverne ute i førstelinjetjenesten mv. 

Fylkesmannen har bidratt med midler til tiltak og oppfølging innen landbruksnæringen (om lag 

500 000 kr over en treårsperiode). Disse midlene skal brukes til å styrke området lokalmat og 

landbruksbasert reiseliv.  Fra og med 2020, og som en del av regionreformen, er disse midlene 

overført til fylkeskommunen. Fylkesmannen vil imidlertid fortsatt bidra inn i partnerskapet med 

kompetansen og ressursene landbruksavdelingen besitter.   

 

Partnerskapssamlinger 

Partnerne, dvs. fylkeskommunen, Innovasjon Norge, fylkesmannen og hoppid.no-kontaktene 

møtes om lag to ganger i året. Formålet med disse samlingene er å gi hoppid.no-kontaktene fag-

lig påfyll, informere om aktuelle saker, nye eller endrede virkemidler og ordninger, bli bedre 

kjent og utveksle erfaringer, i tillegg til å diskutere eventuelle justeringer og forbedringer av 

førstelinjetjenesten, metoder, kurstilbud mv. Ofte inviteres også etablerere inn for å fortelle om 

sine historier eller for å dele erfaringer fra møtet med det offentlige virkemiddelapparatet. 
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 Mobilisering ut av partnerskapet  

hoppid.no-partnerskapet samarbeider tett med kunnskapsparker, næringshager og –klynger og 

andre kompetansemiljøer i fylket.  

Ellers har partnerskapet, med Møre og Romsdal fylkeskommune som «lead partner», fått tilslag 

på et stort Interreg-prosjekt, hvor man gjennom samarbeid med seks andre europeiske regioner i 

England, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia skal utvikle og forbedre verktøykassen 

for, og tilbudet til gründere. Mer konkret er formålet med prosjektet å bygge et komplett øko-

system for den som ønsker å starte en bedrift gjennom det de kaller «One Stop Shop». Dette er 

en felles «inngangsport» hvor gründere skal få all rådgivning, støtte og veiledning de trenger for 

å komme seg videre på et og samme sted, i tillegg til å utvikle gode digitale løsninger. Deltaker-

regionene skal dele kunnskap, erfaringer og konkret praksis med hverandre, og prosjektet vil 

blant annet fokusere på mentorordninger, samarbeid mellom etablerere og næringsliv samt til-

gang på kapital.  

 Partnernes vurderinger 

1.2.1. Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

Det er en rekke faktorer som potensielt kan bidra til å forklare hvorfor noen regioner har hen-

holdsvis høy eller lav etablererfrekvens i næringslivet, og hvorvidt nystartede virksomheter kla-

rer å overleve og bli lønnsomme. Bransjesammensetning i næringslivet og konjunkturer er kun 

to blant mange. Det er dermed vanskelig å knytte effekter i form av flere og/eller bedre ny-

etableringer, direkte til hoppid.no-partnerskapet.  

Innovasjon Norge rapporterer imidlertid at gründere og nyetablerere i Møre og Romsdal jevnt 

over har god kvalitet på sine søknader til deres tilskuddsordninger og virkemidler. For eksempel 

ligger gründere i fylket helt i toppen i landet når det gjelder tilslag på kommersialiseringstil-

skudd og lån fra Innovasjon Norge. Slike tall er naturligvis også vanskelig å knytte direkte til 

partnerskapet, men det kan tyde på at prosjektene er godt foredlet. Og det er noe flere av part-

nerne i alle fall delvis mener kan skrives tilbake til kvaliteten på den rådgivningen og veiledning 

som hoppid.no-kontorene og de øvrige partnerne tilbyr. 

Videre kan det ikke utelukkes at en del av gründerne som lykkes, har hatt såpass gode idéer og 

stor stå-på-vilje at de ville kommet i gang også uten idéavklaringsmidler. hoppid.no-kontorene 

vi har snakket med, er imidlertid tydelige på at de får mange tilbakemeldinger fra gründere om 

at idéavklaringsmidler har gitt dem den tryggheten som trengs til å gå videre med sine idéer – i 

en tidlig og ofte usikker fase. 

Etableringen av partnerskapet har ellers bidratt til økt kommunikasjon, og mer kompetanse- og 

erfaringsutveksling mellom de ulike hoppid.no-kontorene og det regionale virkemiddelappara-

tet. Det har igjen gitt etablererne tilgang på et større nettverk og muligheter for å komme seg 
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«oppover» i virkemiddelapparatet - med hoppid.no-kontorene som veiviser i et ellers komplekst 

system. Ikke minst opplever de vi har snakket med at partnerskapet har bidratt til at de ulike ak-

tørene, fra det operative nivået på hoppid.no-kontorene ute i regionene i fylket, og til de sentrale 

virkemiddelaktørene, er blitt bedre kjent med hverandre og de ulike aktørenes kompetanse. Det 

fører igjen til lavere terskel for samarbeid, og øker mulighetene for å kunne gi den enkelte grün-

deren mer treffsikker rådgivning og veiledning. En av våre informanter uttrykker seg slik; «Jeg 

tror «hoppid.no»-konseptet har vært et godt grep for å gjøre et uoversiktlig virkemiddelapparat 

mer kjent, tjenestene mer gjennomgående like i hele fylket, og med høyere kvalitet og bedre res-

sursutnyttelse». 

Da partnerskapet startet opp sitt arbeid, satte kommunene av en årsverksressurs fra 20 til 80 % 

for å ivareta sitt ansvar for førstelinjetjenesten. I følge våre informanter, har de fleste kommu-

nene økt kapasiteten, og dermed sin satsing på gründere og nyetablerere siden den gang. 

 Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen?  

Fylkeskommunen, som leder av partnerskapet, oppleves som en profesjonell, kompetent, lydhør 

og kreativ aktør. De har fungert som navet og pådriverne i partnerskapet, er gode på prosess, og 

flinke til å sikre forankring hos, og koordinere og samordne de andre virkemiddelaktørene og 

operative partnerne (ute ved hoppid.no-kontorene). De har fått på plass gode møteplasser og fel-

les overgripende tiltak. Og de er tilgjengelige og har en god dialog med partnerne – også utover 

de formelle møtepunktene. 

 Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider og 

av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

 Partnerskapsavtalene mellom virkemiddelaktørene (FK, IN og FM) på den ene siden, og 

kommunene på den andre, oppleves av begge parter som konkret og tydelig, både på 

hva som er målet, på hva den enkelte partner skal bidra med av ressurser og kompe-

tanse, og på hvilke oppgaver den enkelte partner har ansvar for. 

 Møteplasser, nettverk og kompetansedeling bygger utviklingskapasitet. Møre og Roms-

dal er et langstrakt fylke, med store avstander og lange reiseveier. Mange av rådgiverne 

på de lokale kontorene, kan lett bli sittende «alene» i sin arbeidshverdag. Partnerskapet 

har bidratt med arenaer for erfaringsutveksling, i tillegg til å tilby den enkelte rådgiver 

et større nettverk og kunnskap om hvilken kompetanse de andre rådgiverne/hoppid.no-

kontorene besitter. Eksempelvis har kanskje et lokalkontor sin kjernekompetanse på rei-

seliv, mens et annet kontor har best kjennskap til maritime næringer. På den måten kan 

man spille på hverandre i tilfeller et kontor blir kontaktet av en gründer i egen region 

som det lokale kontoret har mindre kompetanse på. 

 Aktørgruppen har vært stabil, samtidig som det har vært en sunn turnover. Stammen av 

nøkkel- og ressurspersoner i partnerskapet, både hos de regionale virkemiddelaktørene 
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og i førstelinjetjenesten, har vært relativt stabil over lang tid. Dette har sikret kontinui-

tet. Samtidig har vært det vært noe utskifting, noe flere opplever som vitaliserende for 

partnerskapet. 

 Felles merkevarebygging har vært viktig for å gjøre tilbudet kjent. Det offentlige virke-

middelapparatet innen næringsutvikling og etablererstøtte er fragmentert, og består av 

mange ulike aktører. Flere fremhever hvor viktig én felles merkevareprofil, og én felles 

digital portal har vært (én dør inn) for å kjøre tilbudet mer kjent og oversiktlig for mål-

gruppen - etablererne.  

 Ressurser er viktig. Partnerskapet disponerer ikke nødvendigvis de største økonomiske 

ressursene, men partnerne vi har snakket med vektlegger alle betydningen av at både 

kommune- og fylkespolitikere gjennom sine budsjettvedtak gir støtte til partnerskapet 

En ting er at den økonomiske støtten gir et visst handlingsrom, men vel så viktig er sig-

naleffekten av at politikerne ser nytten av å prioritere næringsutvikling og gründerstøtte, 

sett opp mot andre gode politikk- og tjenesteområder. 

 

Utfordringer/forbedringsområder 

 Rapportering på bruk av idéavklaringsmidler. Det har så langt vært årlig manuell rap-

portering fra hoppid.no kontorene (excel) til fylkeskommunen i tillegg til spørreunder-

søkelser om effekt til etablerere som har fått støtte. Det har vært vanskelig å følge etab-

lererne over tid, og se tiltaket i en sammenheng med utvikling av bedriften og andre of-

fentlig støtteordninger og veiledningen som gjøres i kommunene. Det har hittil vært vri-

ent å systematisere og analysere rapportene fra hoppid.no-kontorene, om hvordan de 

bruker idéavklaringsmidlene, og hva de har ført til. Det har gjort det vanskelig å kunne 

vurdere hvorvidt midlene brukes på en hensiktsmessig måte. Fra og med 2020 skal kon-

torene rapportere på bruken via den digital gründerplattformen som er utarbeidet, noe 

partene mener vil gi bedre oversikt over ressursbruken og prioriteringene til det enkelte 

kontor. 

 Finansieringsmodellen av førstelinjetjenesten er utfordrende. Kommunene betaler 

hoppid.no-kontorene for å levere veiledning og rådgivning til gründere i egen kom-

mune/region. Som vi har vært inne på har imidlertid rådgiverne ved kontorene delvis 

ulik kjernekompetanse. Dersom gründeren har behov for kompetansen til en rådgiver 

ved et kontor i en annen kommune/region, får ikke dette kontoret nødvendigvis finan-

siert sin tidsbruk. Sagt på en annen måte: Dagens finansieringsmodell av førstelinjetje-

nesten følger geografiske grenser, ikke kompetansen den enkelte gründer har behov for. 

Rådgiverne ved kontorene vi har snakket med, opplever alle at det kan være vanskelig å 

forsvare overfor egen kommune at man bruker tid og ressurser på å følge opp gründere 

fra andre regioner i fylket. Flere ønsker seg en modell hvor pengene følger gründeren – 

uavhengig av hvilken kommune eller region gründeren kommer fra. På den måten ville 

man kunne utnytte kompetansen og ressursene, på tvers av hoppid.no-kontorene enda 

bedre. Dette fordrer imidlertid enighet om en finansieringsmodell som stimulerer til 

samarbeid på tvers av kommuner og kontorer, blant kommunene som har partnerskaps-

avtale. 
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 Enkelte av rådgiverne ved hoppid.no-kontorene som drives av eksterne aktører (næ-

ringshager, inkubatorer mv.), opplever at kommunenes oppfølging og interesse for førs-

telinjetjenesten er svak i perioden mellom hver gang avtalene skal fornyes, og ønsker 

seg en tettere dialog og tydelige retningslinjer å forholde seg til. 
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9. PLATTFORM VESTFOLD – 

VESTFOLD OG TELEMARK 

  Beskrivelse av partnerskapet 

 Mål, forankring og deltakere 

Plattform Vestfold ble etablert i 2007 som et jernbanepolitisk samarbeid mellom Vestfold og 

Telemark. Basisen for etableringen av samarbeidet var en bred og tverrpolitisk enighet blant 

kommune- og fylkespolitikere i de to fylkene om mål og strategier for utbygging og utvikling av 

Vestfoldbanen. 

Målet med partnerskapet var å: 

 Ivareta en pådriverrolle i utbygging av Vestfoldbanen. 

Ambisjonen for en ferdig utbygd Vestfoldbane var som følger: 

 Toget skal være raskest, mest komfortabelt, høyfrekvent og pålitelig 

o Reisetid Tønsberg-Oslo på under en time 

o Reisetid Skien-Oslo på 1 time og 45 minutter 

o Avganger hver halvtime, og hvert kvarter i rushtiden 

o Bedre punktlighet og komfort 

 Opprettholde dagens stoppmønster 

 Togene skal stoppe i alle byene, ved Torp og ved andre befolkningskonsentrasjoner 

Utover resultatmålene ble det også knyttet mer prosessuelle mål til etableringen av partnerska-

pet, først og fremst å skape: 

 Økt forståelse og interesse for behovet for utvikling av Vestfoldbanen blant sentrale ak-

tører 

 Økt enighet blant aktører i Vestfold om prioriteringer på Vestfoldbanen 

 Økt ansvarliggjøring av aktørene med i større grad å yte lokale/regionale bidrag for økt 

nytte av statlige bevilgninger 

 

Partnere/deltakere 

Ved etableringen av Plattform Vestfold signerte partnerne en overordnet partnerskapsavtale. 

Avtalen har imidlertid ikke vært operativ de senere årene. Det har den senere tid med andre ord 

ikke vært noen formell skriftlig avtale som har styrt partnerskapets arbeid. Aktørgruppen har li-

kevel vært nokså stabil. Fylkeskommunene, kommunene langs Vestfoldbanen, statlige etater og 
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virksomheter, næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner er deltakere i samarbeidet. Mer konkret 

har Plattform Vestfold bestått av følgende aktører: 

 Vestfold fylkeskommune 

o Fylkesordfører, leder for hovedutvalg for samferdsel, opposisjon, samferdsel-

/transportavdelingen i administrasjonen) 

 Telemark fylkeskommune 

o Fylkesordfører eller leder for hovedutvalg for samferdsel) 

 Alle stasjonskommunene langs Vestfoldbanen i dagens Vestfold og Telemark fylkes-

kommune, men også enkelte «nabokommuner» til stasjonskommunene deltar.  

o Kommunene deltar normalt med ordfører og opposisjonspolitiker(e). I tillegg 

har kommunene ofte vært representert ved rådmann/kommunedirektør. Disse 

har ikke deltaker- men observatørstatus i partnerskapet. 

 Transportetatene Bane NOR, Jernbaneverket og Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

 Universitetet i Sørøst-Norge 

 Partene i arbeidslivet (LO og NHO) 

 

 Organisering, arbeidsform og ressurser 

Fra starten av ble partnerskapsarbeidet organisert gjennom tre arbeidsgrupper: 

 Samarbeidsgruppen 

 Kompetansegruppen 

 Påvirkningsgruppen 

Samarbeidsgruppen var styringsgruppe, og sammensatt av politiske representanter for kommu-

nene og fylkeskommunene, og fra ledernivå i statlige organer og arbeidslivet. Kompetansegrup-

pen bestod av administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene, så vel som representanter 

med fagkompetanse fra bl.a. de statlige jernbaneetatene. Påvirkningsgruppen var sammensatt av 

politikere fra fylkeskommunene, en ordfører og en representant fra hver av hovedorganisasjo-

nene i arbeidslivet. Etter en evaluering av partnerskapsarbeidet tidlig på 2010-tallet (Heldal og 

Jorde, 2011) ble kompetansegruppen og påvirkningsgruppen lagt ned, og inkorporert i samar-

beidsgruppen. 

Kjernen i partnerskapet er partnerskapsmøtene, som avholdes 4-5 ganger i året. Typiske saker i 

disse møtene er orienteringer om pågående prosesser knyttet til planlegging og utbygging av 

strekninger på Vestfoldbanen, og diskusjoner om hvordan partnerskapet i fellesskap kan bidra 

til å få fortgang i disse.  

Ressursene i partnerskapet består av fagkompetansen i fylkeskommunen og de statlige jernbane-

etatene, og den politiske kompetansen og nettverket til politikerne og de øvrige aktørene som 

deltar. Det er ingen økonomiske ressurser i partnerskapet. 
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Vestfold fylkeskommune, ved fylkesordfører, har ledet partnerskapet (og møtene), mens sam-

ferdselsavdelingen har ivaretatt sekretariatfunksjonen. Sekretariatfunksjonen innebærer dialog 

med partnerne om dagsorden i forkant av møtene, å skrive referater og eventuell koordinering 

og oppfølging av enkeltsaker i etterkant av møtene. Det siste kan eksempelvis dreie seg om å 

ferdigstille felles uttalelser eller høringsinnspill knyttet til prosesser og andre saker som kan på-

virke fremdrift og kostnader til planlegging og utbygging av Vestfoldbanen. 

 Mobilisering ut av partnerskapet  

Partnerskapet har tidvis hatt mye kontakt med eksterne aktører. Dette har hovedsakelig vært in-

formasjons- og påvirkningsarbeid overfor transportkomiteen, Vestfold- og Telemarksbenkene 

og andre enkeltrepresentanter på Stortinget, politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og øv-

rige statlige transportetater, ofte i forbindelse med prosesser knyttet til Nasjonal transportplan 

(NTP) og statsbudsjettet – hvor viktige beslutninger om planleggings- og utbyggingsmidler fat-

tes. 

 Partnernes vurderinger 

 Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

Plattform Vestfold har et veldig konkret mål om å være en pådriver for rask og effektiv planleg-

ging og utbygging av Vestfoldbanen. Partnerne vi har snakket med gir alle uttrykk for at part-

nerskapet har hatt suksess med nettopp det. Det vises til flere konkrete prosjekter langs Vest-

foldbanen som allerede er ferdig utbygd, under planlegging eller utbygging eller ligger inne i 

NTP frem mot 2032, og tilskriver partnerskapet mye av æren for det. 

Flere gir partnerskapet mye av æren for at prosesser knyttet til flere konkrete prosjekter langs 

Vestfoldbanen, enten de er under planlegging, i utbyggingsfasen eller ferdig utbygd har gått el-

ler går raskt og effektivt. Det samme gjelder prioriteringen av prosjekter som per nå ligger inne i 

NTP. 

 Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen?  

Partnerne er i det store og hele svært fornøyd med hvordan man gjennom Plattform Vestfold har 

klart å oppnå intern samordning og koordinering blant partene. De knytter gjennomslaget de 

opplever å ha fått hos statlige myndigheter til nettopp at de har klart å opptre samlet. Med det 

menes eksempelvis at man lokalt i Vestfold har klart å bli enige om rekkefølgen på hvilke pro-

sjekter/strekninger på Vestfoldbanen man skal gå i gang med. Dette har igjen gjort statlige aktø-

rers (både fagetater, departement og storting) prioriteringsjobb enklere – og man har kommet 

raskere i gang med både planlegging og utbygging. 
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Det betyr ikke at det ikke har vært tøffe diskusjoner internt i partnerskapet, men når partnerska-

pet har fattet en beslutning, har alle stort sett stått lojalt bak denne utad. En slik «ekstern lojali-

tet» blir fremhevet som en suksessfaktor av alle aktørene vi snakket med. Både politisk ledelse 

og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen, får gode skussmål for å ha vært flinke til å bygge 

tillit, og for å bidra til at partnerne har «løftet blikket» og tenkt på den helhetlige utbyggingen av 

Vestfoldbanen og forbedringen av togtilbudet totalt sett, i tilfeller hvor lokale interesser har stått 

opp mot hverandre, eller truet med å forsinke viktige prosesser.  

 Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider og 

av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

Hvilke grep er det partnerne trekker fram som viktige for at partnerskapet oppleves som så vel-

lykket? Dette er noen av de viktigste: 

 Partnerskapet har hatt et veldig avgrenset fokus. Det er blitt opplevd som nyttig både av 

kommunene, og transportetatene. Transportetatene fremhever at de har hatt store nytte 

av å kunne forholde seg til et felles forum, heller enn å ha dialog med kommunene en-

keltvis. De opplever å ha fått god støtte og drahjelp fra partnerskapet, nettopp fordi det i 

en del saker er interessekonflikter, som ikke er lett å få løst lokalt. 

 Partnerskapet har virket disiplinerende og samlende i tilfeller hvor lokale interesser har 

stått opp mot hverandre, eller truet med å forsinke planlegging og utbygging på enkelts-

trekninger. Partnerne har med andre ord vært innstilt på å oppnå konsensus og deretter 

stå samlet utad - bak de prioriteringene man blir enige om. Det har i neste omgang gitt 

politisk ledelse i fylkeskommunen et sterkt mandat i sitt påvirkningsarbeid, eller når de 

skal fronte saker utad; de har hatt tverrpolitisk støtte og kunnet snakke «på vegne av» 

innbyggerne i Vestfold og Telemark. Som en informant sier: «Vi skjønte ganske tidlig 

at det ikke nytter å sitte på hver vår tue og kjempe for egne småprosjekter i samferdsels-

politikken. Vi måtte samle krefter og ble enige regionalt, ellers når vi ikke gjennom i 

kampen om de nasjonale samferdselsmilliardene. Enighet internt i regionen har alt å si. 

Klarer man ikke det, har man ikke en sjanse». Motsatt har partnerskapet gitt ordførerne i 

kommunene større tyngde når de skal tilbake til egen kommune og «svare for» hvorfor 

prioriteringer blir som de blir. 

 Partnerskapet har bidratt til kompetansebygging. Partnerne har fått mye og felles infor-

masjon. For eksempel har Bane NOR i stor grad fått forståelse for sine argumenter og 

prioriteringer, nettopp fordi de har hatt denne arenaen. Her har de fått legge frem og for-

klare bakgrunnen for argumentene sine, og hvorfor de gjør ting som de gjør. 

 Partnerskapet har vært godt forankret blant partnerne. Både fylkeskommunen og kom-

munene har deltatt med øverste politiske ledelse hele veien, men også de andre samar-

beidsaktørene har deltatt med sin ledelse. Det har gitt partnerskapet tyngde både innad 

og utenfor Vestfolds grenser, men er også en indikasjon på at partnerskapet har blitt 

opplevd som relevant og aktuelt hele veien. Sentrale beslutningstakere har prioritert å 

delta – i en ellers hektisk hverdag, kanskje først og fremst fordi det har vært i partners-

kapsmøtene fylkeskommunen og kommunene har diskutert seg frem til enighet om 
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hvordan de skal stille seg til ulike saker knyttet til Vestfoldbanen. Det har gjort at ordfø-

rerne ikke «har turt» å la være å delta.  

 Fylkeskommunen har tatt en tydelig koordinerings- og samordningsrolle. Både kommu-

nene og transportetatene opplever at lederrollen politisk ledelse har tatt i partnerskapet 

har vært viktig for at man har klart å samordne de ulike interessene i partnerskapet. 

Samferdselsavdelingen får på sin side gode skussmål for sin rolle og kompetanse. Det 

gjelder ikke bare ivaretakelse av sekretariatfunksjonen, herunder ansvaret for å tilrette-

legge og gi godt innhold i møtene. De oppleves også som samferdselsfaglig sterke, og 

har vært sentrale når det gjelder å sørge for at beslutninger partnerskapet fatter faktisk 

blir fulgt opp i etterkant.  

 

Utfordringer/forbedringsområder 

Partnerne er i hovedsak meget godt fornøyd med hvordan dette partnerskapet har fungert, og 

den lederrollen fylkeskommunen har tatt – både politisk og administrativt.  

Et par områder kan imidlertid trekkes fram som innspill til forbedringer: 

 Oppfølging av beslutninger i partnerskapet. Administrasjonen i kommunene har ingen 

formell rolle i partnerskapet, selv om de kan delta som observatører. Det har i enkelte 

tilfeller gjort at oppfølgingen av enkelte saker har stoppet litt opp. Som en informant ut-

trykker det: «Overarbeida ordførere har ikke alltid tid til å følge opp. Det er viktig at 

administrasjonen er tilstede, kan fange opp signaler og ta ballen videre». 

 Mange deltakere, mye informasjon og lite diskusjon. Enkelte opplever at det er for 

mange deltakere i partnerskapsmøtene fra hver partnerskapsaktør. Det gjør at noen mø-

ter kan bli vel mye preget av informasjon, og for lite diskusjon. Andre har motsatt opp-

fatning, og mener informasjonsutvekslingen har bidratt til viktig oppbygging av kunn-

skap om, og felles forståelse av samferdselsfeltet generelt, og jernbanefeltet spesielt.   
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10. FOLKEHELSEALLIANSEN – 

NORDLAND 

 Beskrivelse av partnerskapet 

 Mål, forankring og deltakere 

Folkehelsealliansen i Nordland ble etablert i 2010. Alliansen har vedtatt en samarbeidserklæring 

med følgende visjon: 

 Et Freskt Nordland 

Samarbeidserklæringen inneholder både prinsipper og kjerneverdier som alliansen skal bygge 

på. Her nøyer vi oss med å vise til målene for arbeidet. De er som følger: 

1) Flere leveår med god helse for Nordlands befolkning 

2) Redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen 

3) Bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen i Nordland til en hovedaktør og premissleve-

randør for folkehelsearbeidet i fylket 

4) Bedre psykisk helse og livskvalitet for alle 

Basert på disse hovedmålene er det også vedtatt en rekke mer konkrete delmål. 

 

Partnere/deltakere i alliansen 

Det var Nordland fylkeskommune som i 2010 tok initiativet til å etablere alliansen. I dag består 

alliansen av 32 regionale aktører, som alle har undertegnet en samarbeidserklæring. Partnerne 

spenner vidt – både i størrelse og type virksomhet. Dette er noen eksempler på hvem som er 

partnere - for å illustrere spennvidden: 

 Nordland fylkeskommune 

 En rekke offentlige etater og virksomheter (NAV, Arbeidstilsynet, Helse Nord, Nord-

landssykehuset, Statens vegvesen, Politiet, Husbanken; Nord Universitet mv) 

 KS Nordland 

 En rekke pasient-/brukerorganisasjoner innen helse (Kreftforeningen, Mental Helse, Na-

sjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) 

 Flere fagorganisasjoner (LO, legeforeningen, Norsk Fysioterapiforbund) 

 NHO   

 Andre frivillige organisasjoner (Nordland Idrettskrets, Røde Kors, Trygg Trafikk) 
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 Satsingsområder og prioriterte fokusområder 

I den Strategiplanen som Folkehelsealliansen hadde som grunnlag for sitt arbeid i perioden 2017 

– 2020, var det vedtatt tre satsingsområder: 

1) Oppvekst og dannelse 

2) Aktivitet og arbeidsliv 

3) Bo-/nærmiljø og fritid 

For å sikre best mulig sammenheng mellom de tre satsingsområdene, var det vedtatt tre priori-

terte fokusområder som skulle ligge til grunn for arbeidet på alle områdene: 

 Psykisk helse. Selv om fokuset er på psykisk helse i alle aldersgrupper, retter alliansen 

likevel et særlig fokus på barn og unges psykiske helse.  

 Livsstil. Nordlands befolkning har en rekke livsstilssykdommer som bidrar til å svekke 

folkehelsen. Alliansen ønsker å bidra til å redusere forekomsten av disse sykdommene 

gjennom å skape økt bevissthet og kunnskap om kosthold, fysisk aktivitet, røyking, al-

kohol mv.  

 Sosial ulikhet. Store sosioøkonomiske og sosiokulturelle forskjeller bidrar til også å 

skape store helseforskjeller, og disse forskjellene er økende. Alliansen har det som en 

viktig del av sitt fokus å arbeide med arenaer og tiltak som kan være med å redusere 

disse forskjellene.     

Selv om perioden for strategiplanen nå formelt sett er gått ut, gjelder fortsatt ovennevnte sat-

sings- og fokusområder som førende for arbeidet i alliansen. 

 Organisering, arbeidsform og ressurser 

I Folkehelsealliansen foregår det arbeid og aktivitet på tre nivåer: 

 Alliansemøtene 

 Arbeidsutvalget 

 Arbeidsgruppene 

Vi vil kort si litt om hvert av de tre nivåene nedenfor: 

 

Alliansemøtene 

Det er som hovedregel to alliansemøter per år – et vårmøte og et høstmøte. Møtene er gjerne 

delt i to: 

 En del der alliansepartnerne diskuterer og rapporterer om arbeidet i alliansen; status i 

arbeidsgruppene og initiativ som bør tas. 

 En del to der det er faglige innlegg om temaer av relevans for folkehelsearbeidet, og der 

det også trekkes fram på gode eksempler – både fra Nordland og andre steder 
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Del to er også åpen for andre aktører enn de som er medlemmer av alliansen.  

 

Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget velges etter innstilling fra en valgkomité, og består av 7-8 personer. For øye-

blikket er det Nordlandssykehusets representant i alliansen som er leder av Arbeidsutvalget.  Ar-

beidsutvalget er det organet som følger opp arbeidet i alliansen på mer «daglig basis», og møte 

6 - 8 ganger per år.  

 

Arbeidsgruppene 

For øyeblikket er det tre arbeidsgrupper i Folkehelsealliansen: 

 En arbeidsgruppe for oppvekst og dannelse 

 En arbeidsgruppe for aktivitet og arbeidsliv 

 En arbeidsgruppe for bo-/nærmiljø og fritid 

Det er ikke et «krav» at alle medlemmene i alliansen skal være med i en av disse arbeidsgrup-

pene, men ganske mange er det.  

Arbeidsgruppene finner i stor grad selv sin form, sin arbeidsmåte og hva de ønsker å ha fokus på 

– innenfor de rammer som alliansen har trukket opp, og gitt det hovedtema som er satt for alli-

ansens arbeid.  

 

Sekretariat 

Sekretariatet for Folkehelsealliansen ligger hos Nordland fylkeskommune. Det er også fylkes-

kommunen som finansierer «driften av alliansen». Med det menes kostnader til alliansemøter, 

honorar og reiseutgifter til eksterne foredragsholdere mv. 

 Aktiviteter og tiltak 

Som nevnt i punkt 10.1.1., består Folkehelsealliansen i Nordland av mange og til dels nokså 

ulike aktører. Det betyr også at forventningene til hva alliansen skal fokusere på og hvordan den 

skal arbeide, varierer en del mellom partnerne.  

Strategiplanen oppsummerer likevel ganske godt hva som er alliansens viktigste aktiviteter og 

tiltak. Grovt sett kan disse oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

 Prosjekter og prosjektutvikling. Alliansen oppmuntrer til at alliansepartnerne utvikler og 

gjennomfører konkrete prosjekter for derigjennom å realisere gode folkehelsetiltak. I 

noen tilfeller søkes det også om ekstern finansiering for å realisere slike prosjektidéer. 
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Av formelle grunner er det da en eller flere av partnerne som må stå som formell søker, 

og ikke alliansen som sådan.  

 Kommunikasjon, formidling og premissgiving. En viktig oppgave for alliansen er å øke 

bevisstheten både i befolkningen og hos ulike offentlige og private aktører om hva fol-

kehelse er, og hvordan det kan arbeides med å forbedre folkehelsen på ulike arenaer og 

gjennom ulike kanaler. Dette gjøres blant annet gjennom konferanser og seminarer i 

regi av alliansen eller dens medlemmer. Alliansens medlemmer deltar også på ulike må-

ter i den offentlige debatten om temaet. Et viktig siktemål med denne delen av arbeidet 

er å bidra med å legge premisser for ulike deler av folkehelsearbeidet i Nordland.  

 Nettverk. Folkehelsealliansen er i seg selv et nettverk av medlemmer, som oppgir å ha 

stor nytte av samarbeid, kontakt og erfaringsutveksling seg imellom. I tillegg tilstreber 

alliansen å utvikle kontakt og samarbeid med andre institusjoner og virksomheter i re-

gionen og med andre aktører utenfor Nordland. Det er for eksempel god kontakt med en 

tilsvarende allianse i Trøndelag. 

 Kunnskap og kompetanse. Folkehelsealliansen legger stor vekt på at den skal arbeide 

kunnskapsbasert. Alliansens aktører har derfor viktige oppgaver med å innhente, utvikle 

og formidle kunnskap og kompetanse av betydning for folkehelsearbeidet i Nordland. 

Dette er en viktig rettesnor for arbeidet både på alliansemøtene og i arbeidsgruppene. 

Alliansen har også gjort en solid innsats for å integrere kunnskap om folkehelse og fol-

kehelsearbeid i de ulike profesjonsutdanningene.   

 Mobilisering ut av partnerskapet 

Et viktig spørsmål å stille er naturligvis hvordan partnerskapet mobiliserer for å påvirke folke-

helsearbeidet i Nordland i positiv retning, utover det som skjer på alliansemøter i arbeidsgrupper 

mv. Dette skjer på mange måter, med ulike virkemidler og langs flere kanaler. Noe av det har vi 

så vidt vært innom ovenfor. Vi vil likevel gi en kort oppsummering også her. 

Mobiliseringen skjer blant annet på følgende måter: 

 Påvirkning av egen organisasjon. Alliansepartnerne synes å være ganske bevisste på å 

ta med seg kunnskap, metoder/verktøy og gode eksempler fra alliansen og inn i egen or-

ganisasjon.  

 Bruk av hverandre. Flere av de alliansepartnere vi har intervjuet, gir også eksempler på 

at de har brukt hverandre på tvers. Det vil si at de har invitert andre alliansepartnere til å 

delta på seminarer, møter mv i sin egen organisasjon. Dette er en direkte konsekvens av 

at de har blitt kjent med hverandre gjennom alliansen. 

 Spredning via andre kanaler. Mange av alliansens medlemmer har jo ulike typer samar-

beidsstrukturer utenfor alliansen. Dette synes å være viktige kanaler for å spre allian-

sens budskap, synspunkter og kunnskap. To eksempler: 

o Nordland fylkeskommune har faste samarbeidsmøter med folkehelsekoordina-

torene i kommunene. Her er kunnskap og erfaringer fra alliansen viktig som in-

spirasjon. 

o KS Nordland har mange treffpunkter med kommunene i Nordland. Et helse-

fremmende arbeidsliv er tema i flere slike sammenhenger. Her hentes også 

kunnskap og erfaring fra alliansens arbeid.  
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 Ekstern formidling ut mot Nordlandssamfunnet mer generelt. Her viser vi til det vi 

skrev ovenfor om kommunikasjon, formidling og premissgiving. Dette er en viktig del 

av Folkehelsealliansens oppgaver. Et eksempel på hvordan dette er gjort, kan hentes fra 

den arbeidsgruppen som har arbeidet med skoler og barnehager, hvor de har bidratt til 

utvikling av kriterier for helsefremmende skoler og barnehager. Kriteriesettet er brukt i 

arbeidet med å få alle skoler og barnehager i Nordland helsefremmende.  

Alliansen og alliansepartnerne synes således å mobilisere ganske bredt ut av partnerskapet for å 

realisere alliansens mål og ambisjoner.    

 Partnernes vurderinger 

 Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

Det er naturligvis vanskelig å måle i hvilken grad Folkehelsealliansen har bidratt til å nå de må-

lene som er beskrevet i punkt 10.1.1. Flere av disse målformuleringene er så ambisiøse at det vil 

ta lang tid å nå dem, og de er også av en slik karakter at det er vanskelig å identifisere hvilke til-

tak som i størst grad har bidratt til måloppnåelse.  

For å vurdere grad av måloppnåelse, har vi funnet det hensiktsmessig i størst grad å vurdere alli-

ansens arbeid opp mot målformulering nummer 3 - Bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen i 

Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket.  

De alliansepartnerne vi har intervjuet, er rimelig godt fornøyde med alliansens arbeid og hva de 

selv får ut av å delta. Dette er noen av de hovedpoengene som trekkes fram: 

 Alliansepartnerne opplever det som svært nyttig å delta i en allianse med så mange og 

varierte aktører. Det gir et bredt perspektiv på folkehelsearbeidet, og det gir et nettverk 

som man kan spille på også utenfor selve alliansen. 

 Det forhold at Folkehelsealliansen favner så vidt, har også bidratt til at folkehelsebegre-

pet har fått en vid definisjon; jfr. det som står under punkt 10.1.2.   

 Mange oppgir at de tar med seg inspirasjon og kunnskap fra alliansen inn i egen organi-

sasjon og eget arbeid.  

 Det er også flere eksempler på at alliansen har spilt en viktig rolle som premissleveran-

dør overfor myndigheter og aktører som legger rammer for arbeidet med folkehelse på 

ulike arenaer.    

 Ikke minst gjennom det arbeidet som er gjort i regi av de arbeidsgruppene som er ned-

satt, er det oppnådd konkrete resultater både i skoler, barnehager og hos flere av allian-

separtnerne selv. 

Samtidig som det altså har skjedd mye positivt i regi av alliansen, er det også flere av intervju-

objektene som peker på at det er et visst «sprik i forventningene» blant alliansepartnerne til hva 

som skal være alliansens hovedfokus. Skal det være en tung premissleverandør overfor myndig-

heter og andre aktører i Nordlandssamfunnet, eller skal det i større grad ha fokus på mindre og 

konkrete prosjekter?  
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Svaret vil antakelig være at alliansen bør være litt «begge deler». Og det viktigste er nok at man 

hele tiden har en levende debatt om dette «spenningsforholdet». 

 Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen? 

Folkehelsealliansen er ikke et partnerskap hvor det fattes bindende beslutninger om hva den en-

kelte partner skal gjøre og forplikte seg til. Det er få – om noen – av partnerne som i alliansens 

regi kan treffe bindende beslutninger på vegne av den organisasjonen som er representert.  

Vårt inntrykk er likevel at partnerne gjennomgående er godt fornøyd med graden av koordine-

ring og oppfølging. Det skjer i stor grad på den måten som er beskrevet ovenfor – ved at part-

nerne tar med seg kunnskap, idéer og metoder/verktøy fra alliansen inn i sitt ordinære arbeid, og 

i sitt samarbeid med andre aktører i og utenfor alliansen. I tillegg oppnås det konkrete resultater 

i regi av arbeidsgruppene.  

 Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider og 

av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

Hvilke grep er det partnerne trekker fram som viktige for at partnerskapet oppleves som så vel-

lykket? Dette er noen av de viktigste: 

 Det trekkes fram som et viktig suksesskriterium at partnerne har vært flinke til å bygge 

bro mellom det som skjer i partnerskapet og det som skjer i egen organisasjon. Flere av 

partnerne har egen strategier for folkehelse som får viktige impulser fra partnerskapet. 

«Vi må evne å se alliansen i en større helhet», som et av intervjuobjektene uttrykte det. 

 Selv om det er litt ulike oppfatninger av hvor tyngdepunktet i alliansen skal ligge, fram-

hever flere at det er en styrke at det både arbeides overordnet og strategisk og med 

konkrete enkeltprosjekter. «Vi må ha en fot i praksisfeltet», som en uttrykte det.  

 Folkehelse er et forholdsvis nytt fagområde, hvor handling kanskje ikke alltid er like 

godt forankret i et solid kunnskapsgrunnlag. Det har derfor i regi av Folkehelsealliansen 

vært arbeidet mye med å få et oppdatert og omforent kunnskapsgrunnlag for arbeidet. 

Dette framheves av mange som både spennende, utviklende og viktig.       

 Fylkeskommunens rolle framheves også som en viktig forutsetning. Det går på flere 

forhold: 

o Å samle ulike aktører innenfor rammene av slike arenaer, er en viktig del av 

fylkeskommunens rolle som nettverksbygger og regional utviklingsaktør. Det er 

et viktig grep at fylkeskommunen tar denne rollen, men samtidig at den er vel-

dig åpen og inviterende for hvordan den skal fylles i praksis    

o Det er viktig at arbeidet er solid politisk forankret i Nordland fylkeskommune 

o Det er viktig at fylkeskommunen stiller med et solid og kompetent sekretariat 
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 Flere trekker også fram betydningen av at det på alliansemøtene inviteres ressursperso-

ner med bred erfaring fra, og innsikt i, folkehelsearbeid – både regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Det gir både inspirasjon og ny kunnskap.   

 

Utfordringer/forbedringsområder 

De alliansepartnerne vi har intervjuet, er gjennomgående godt fornøyde med alliansen, og øns-

ker sterkt å være med videre. Det er likevel noen få områder som trekkes fram – enten som 

konkrete forbedringstiltak, eller som viktige diskusjoner som ennå ikke helt har landet. Kanskje 

skal de heller ikke lande én gang for alle? 

Dette er de punktene/temaene som trekkes fram: 

 For det første reiser noen spørsmål om den manglende deltakelsen i selve Folkehelseal-

liansen fra kommunene i Nordland. Det er mange arenaer hvor alliansemedlemmene 

møter kommunene, men det er altså utenfor alliansen. Et viktig argument for å ha det 

som nå, er selvsagt at det er svært mange kommuner i Nordland. Et mulig «kompro-

miss» kunne muligens vært at de enkelte kommuneregionene deltok, slik at det i hvert 

fall ble en mer direkte link mot kommunene enn slik det er i dag. 

 For det andre har alliansen lite ressurser å spille på utover den kompetansen, energien 

mv som alliansepartnerne tar med seg inn. Når alt kommer til alt, er nok det aller vik-

tigst, men flere stiller likevel spørsmål ved om ikke alliansen ville fått ytterligere energi 

dersom den hadde noen frie midler til å understøtte gode prosjekter og tiltak med.  

 Som nevnt ovenfor har enkelte av de alliansepartnerne vi har intervjuet, gitt uttrykk for 

at de ønsker en allianse med en tydeligere retning, noe større «tempo» (raskere framdrift 

i arbeidet med saker) og en mer avklart rolle. Samtidig peker andre på at bredden i per-

spektiver og virkemidler nettopp er alliansens styrke. Antakelig er det viktig ikke å 

stresse denne diskusjonen alt for mye, men fortsatt ha den på dagsorden, være bevisst de 

dilemmaer man har, og ikke minst sikre at man beholder det gode forholdet det i dag sy-

nes å være mellom partnerne, og den energien alle vi har intervjuet synes å få av sin del-

takelse i alliansen.       
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11. FORUM FOR KOMPETANSE 

OG ARBEIDSLIV – NORDLAND 

 Beskrivelse av partnerskapet 

 Mål, forankring og deltakere 

Forum for kompetanse og arbeidsliv i Nordland ble etablert i 2003. Det er imidlertid viktig å få 

fram at aktørene i Forum for kompetanse og arbeidsliv har samarbeidet om disse temaene en 

god del lenger enn fra 2003. Samarbeidet strekker seg i hvert fall tilbake til midten av 1990 – 

tallet. Riktignok var ikke alle de nåværende partnerne med i disse første årene av samarbeidet, 

men mange av de største var med allerede da, og det nåværende partnerskapet synes å ha dratt 

viktige og nyttige veksler på det som skjedde i disse årene.  

Fra 2003 er partnerskapet formelt etablert ved at fra da av har samarbeidet vært bygd på en for-

mell partnerskapsavtale, og ansvaret for å «drive partnerskapet» har fra dette tidspunktet vært 

tydelig forankret i Nordland fylkeskommune. Dette kommer vi mer tilbake til nedenfor.  

Forum for kompetanse og arbeidsliv skal bidra til å sikre at utdanningstilbudene i Nordland er 

så godt tilpasset som mulig til arbeidslivets behov for kompetanse og arbeidskraft. Dette betyr 

blant annet at forumet skal:  

 Bidra i arbeidet med å utarbeide en regional kompetansestrategi for Nordland (forumet 

har fungert som referansegruppe for arbeidet med den nylig vedtatte kompetansestrate-

gien) 

 Gi innspill til og tilpasse utdanningstilbudet i fylket til arbeidslivets behov 

 Bidra med å framskaffe kartlegginger og analyser av kompetansebehov 

 Fungere som referansegruppe for arbeidet med Nordlands innovasjonsstrategi 

Hvis dette skal oppsummeres i én setning, kan følgende formulering være dekkende: 

 Sikre best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i de regi-

onale arbeidsmarkedene 

Som vi kommer tilbake til i punktene nedenfor, skjer dette på ulike arenaer og med mange for-

skjellige virkemidler. 

Forumet er godt og formelt forankret gjennom en skriftlig samarbeidsavtale både i Nordland 

fylkeskommune og hos de øvrige partnerne. Flere av de statlige virksomhetene som deltar i fo-

rumet, har det nedfelt i oppdragsdokumentet fra sine «eiere» at de skal delta i, og selv stimulere 

til å etablere, partnerskap med andre aktører i regionen. Dette gjelder for eksempel både Univer-

sitets- og høyskolesektoren og helseforetakene.     



94 Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer 

 

Partnere/deltakere i Forum for kompetanse og arbeidsliv 

Det er ca. 25 personer som deltar i Forum for kompetanse og arbeidsliv. Til sammen represente-

rer disse følgende virksomheter: 

 Nordland fylkeskommune 

 Nord Universitet 

 Norges arktiske universitet (Universitetet i Tromsø) 

 NHO, LO og KS 

 NAV, Nordland 

 Fylkesmannen i Nordland (utdanning) 

 Nordlandsforskning, Norut og Bioforsk 

 Innovasjon Norge 

 Representanter for de videregående skolene 

 Representanter for RKK (Regionale Kompetanse Kontor) 

 Kunnskapsparken Bodø og Helgeland 

Nordland fylkeskommune er representert både på politisk og administrativt nivå, og både fra 

næring/regional utvikling og fra utdanningssektoren. I tillegg er representanter for rektorene ved 

de videregående skolene med.  

Forumet møter 2 ganger per år.  Fylkeskommunen har sekretariatsansvaret. 

 Organisering, arbeidsform og ressurser 

For å forstå arbeidsformen og arbeidsmåten til Forum for kompetanse og arbeidsliv, og ikke 

minst ramme det inn på en helhetlig måte, kan det være nyttig kort å nevne to andre kompetan-

separtnerskap som er tett linket opp mot forumet, og med mange av de samme aktørene som 

deltar. 

 

Kompetansepartnerskap fylkesnivå 

Dette partnerskapet bygger på allerede etablerte fylkespartnerskap for karriéreveiledning. Det 

består av administrativ ledelse i fylkeskommunen (utdanning og næring/regional utvikling), 

NAV, NHO, LO, KS, Fylkesmannen i Nordland og Nord Universitet. Til sammen består dette 

partnerskapet av 8 personer. Dette er et rent administrativt partnerskap.  

Partnerskapets mandat er å drøfte og følge opp nasjonale/fylkeskommunale kompetansestrate-

gier. Det innebærer blant annet: 

 Å legge føringer og gjøre nødvendige vedtak når det gjelder regional kompetansestra-

tegi.  

 Følge opp saker i forumet. Avklare hvem som gjør hva, og dermed sikre nødvendig 

oppfølging. 
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 Inngå aktuelle samarbeidsavtaler på fylkesnivå. 

 Følge opp føringer fra Kompetanse Norge – partnerskap karriéreveiledning. 

 Samarbeide om voksnes læring. 

Forumet møtes 2 – 3 ganger per år. Sekretariatsansvaret ligger hos utdanningsetaten i Nordland 

fylkeskommune. 

 

Lokale kompetansepartnerskap/nettverksgrupper   

Disse partnerskapene bygger på allerede etablerte partnerskap rundt karriéresentrene. Det består 

av rektor/rektorer ved de videregående skolene (leder av partnerskapet), NAV lokal, kommuner, 

lokalt næringsliv, NHO, LO, regionråd, opplæringskontorer, RKK m.fl. Til sammen består part-

nerskapet av 7 – 10 personer. Partnerskapet har både politisk og administrativ representasjon. 

Dette partnerskapets mandat er å drøfte, samordne og operasjonalisere regionale og lokale 

kompetansestrategier. Det innebærer blant annet: 

 Å gi innspill til behovet for utdanningstilbud i den videregående skolen, fagskoler og 

høyere utdanning i regionen. 

 Drøfte hvilket behov arbeidslivet i regionen har for etter- og videreutdanningstilbud.  

 Bidra til god samordning av lokale ressurser – kvalifisering av voksne, innvandrere 

m.fl.  

 Bidra til et helhetlig tilbud innen karriéreveiledning i regionen. 

 Følge opp arbeidet med regional samfunnskontrakt. 

Forumet møter 2 - 4 ganger per år. Regionalt karriéresenter/videregående skole har sekretariats-

ansvaret. 

 Nærmere om fokusområder og rolle 

Som vi har gjort rede for i punktene 11.1.1. og 11.1.2., er det viktig å se Forum for kompetanse 

og arbeidsliv i en større sammenheng. Mange av de aktørene som deltar i dette forumet, har 

også et omfattende samarbeid i andre partnerskap og på andre arenaer, og de har et definert an-

svar for dette politikkområdet i kraft av sitt samfunnsoppdrag.  

Hva har så vært hovedfokus i selve forumet? Hva har Forum for kompetanse og arbeidsliv be-

skjeftiget seg med, og hva har stått sentralt på møtene? 

Ut fra det vi har hatt tilgang til av skriftlig materiale fra forumets møter og intervjuer med sent-

rale partnere, synes følgende å ha vært kjernen i arbeidet: 

1) Det aller viktigste har vært å skaffe deltakerne et felles bilde av nåsituasjon og utford-

ringer for arbeidsmarkedet i Nordland, og til dels brutt ned på de enkelte regionene i 

fylket. Det har vært brukt mye ressurser og kraft på å framskaffe et slikt bilde – både 
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ved bruk av forskningsmiljøer og utredningsinstitusjoner, men også ved hjelp av inn-

spill fra partene selv (enkeltbedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjonene 

som deltar i partnerskapet m.fl.). 

2) For det andre har partene i fellesskap drøftet mulige handlingsstrategier på grunnlag av 

dette felles utfordringsbildet: 

o Hva betyr det for de videregående skolene i Nordland?   

o Hva betyr det UH – sektoren? 

o Hva betyr det for behovet for etter- og videreutdanning? 

3) Men ansvaret for selve oppfølgingen har formelt sett ligget utenfor selve forumet, og til 

aktørene selv. Forum for kompetanse og arbeidsliv er således ikke et beslutningsforum i 

streng forstand, men diskusjonene i forumet er viktige referanser når aktørene lager sine 

planer/strategier og treffer sine beslutninger. 

4) En viktig oppgave for forumet de senere årene har vært arbeidet med den kompetanse-

strategien som Nordland fylkeskommune nylig vedtok. Her har forumet hatt en sentral 

rolle både ved selv å gi innspill, og ved å regissere regionale/lokale innspillsmøter til 

strategien.  

Forum for kompetanse og arbeidsliv har med andre ord spilt en betydelig rolle med hensyn til å 

samle sentrale aktører i Nordlandssamfunnet om et felles bilde av situasjonen og utfordringene 

på arbeidsmarkedet og i utdanningssektoren, men også når det gjelder å peke ut en ganske om-

forent kurs for veien videre, og hvilke grep som da bør tas. Men selve grepene blir tatt i regi av 

de enkelte aktørene som deltar i partnerskapet.        

 Mobilisering ut av partnerskapet 

Som vi var inne på i forrige avsnitt, fattes det ikke vedtak i partnerskapets møter. Oppfølging av 

diskusjoner og konklusjoner i partnerskapsmøtene må følges opp av partnerne i deres respektive 

organisasjoner. Det er vårt klare inntrykk fra de intervjuer vi har gjennomført, at partene tar 

dette på stort alvor.  

Flere av de vi har intervjuet, gir uttrykk for at møtene i forumet har bidratt til å få fortgang i ar-

beidet med å løse konkrete utfordringer, men også gi mer langsiktige omlegginger og justeringer 

av utdanningstilbudene. 

Som nevnt ovenfor, har også flere av de statlige virksomhetene i partnerskapet klare forvent-

ninger fra sine eiere om å inngå i slike partnerskap med lokale og regionale aktører, og tilpasse 

sine tilbud til lokale ønsker og behov. 

 Partnernes vurderinger 

 Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

De målene som er satt for Forum for kompetanse og arbeidsliv, er relativt konkrete. De gir i 

hvert fall ganske tydelig retning og prioriteringer for arbeidet i forumet. 
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Kjernen i oppdraget er å skaffe partene et felles bilde av nåsituasjon og utfordringer, for der-

igjennom å utforme strategier og tiltak som kan møte disse utfordringene må en gjennomtenkt 

og helhetlig måte.  

De partnerne vi har intervjuet – og dette støttes i stor grad av det skriftlige materialet vi har 

gjennomgått – gir gjennomgående uttrykk for at de er tilfredse med hvordan disse målene er 

nådd. Særlig det grundige arbeidet med å framskaffe et felles ståsted, framheves som nyttig og 

verdifullt. Ikke minst viktig har det vært at nasjonale utfordringer og utviklingstrekk er brutt ned 

på Nordlandssamfunnet. Det har gitt disse analysene en ekstra verdi.  

Partene opplever også at diskusjonene i partnerskapet av tiltak og strategier for å følge opp kart-

legginger og analyser har blitt tatt på stort og forpliktende alvor.  

Det er naturligvis ikke slik at «alle ønsker og behov» uten videre kan etterkommes; i hvert fall 

ikke i et kortsiktig perspektiv. Det er flere årsaker til dette. For det første har utdanningsinstitu-

sjonene også nasjonale føringer og premisser som må følges opp – uavhengig av landsdel og re-

gion. For det andre krever selvsagt omlegginger og justeringer både tid og ressurser.  

Men hovedinntrykket gjennom intervjurunden er at mange initiativ til – og ønsker om – end-

ringer har blitt fulgt opp med praktiske tiltak. Dessuten følges mange av innspillene fra Forum 

for kompetanse og arbeidsliv opp på de to andre samarbeidsarenaene som er beskrevet i punkt 

11.1.2.       

 Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen? 

Spørsmålet om koordinering og oppfølging av partnerskapets arbeid er indirekte berørt flere ste-

der i punktene ovenfor. Det gjennomgående bildet er som beskrevet i avsnittene nedenfor. 

Arbeidet i partnerskapet gir partnerne et solid, felles grunnlag/ståsted for de strategier og tiltak 

som skal gjennomføres i egen organisasjon, og i de samarbeidskonstellasjoner som partnerne 

har med andre aktører – i og utenfor partnerskapet. Handlingene er forankret i en felles virkelig-

hetsforståelse, og de er ofte diskutert med de andre partnerne. 

Det er også vårt klare inntrykk at partnerne i stor grad «tar med seg» denne situasjonsforståelsen 

og de diskusjoner som har funnet sted på møtene i partnerskapet, når de skal utforme helt konk-

rete opplærings- og studietilbud i egen organisasjon, og når de skal bruke egne økonomiske vir-

kemidler. 

Gjennom stor kontinuitet og betydelig grad av struktur på arbeidet i forumet, følges diskusjo-

nene opp fra møte til møte på en god og forpliktende måte. Det gir «trykk» i oppfølgingen, gjen-

nomføringen og koordineringen. Det er en nokså felles oppfatning at det har blitt betydelig 

bedre struktur på arbeidet etter at det ble etablert som et formelt partnerskap i 2003.  

Den nylig vedtatte kompetansestrategien for Nordland 2020 – 2024 vil antakelig ytterligere for-

sterke dette. I saksframstillingen til denne strategien står det blant annet følgende: 
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«For å lykkes med en offensiv kompetansesatsing må mange aktører samarbeide. Hovedstrate-

gien for å øke kompetansen i befolkningen er å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdan-

ningssektoren, kunnskaps- og forskningsmiljø og virkemiddelaktører. Det krever samarbeid på 

flere nivå. Fylkeskommunen skal ta en koordinerende rolle framover.»     

Litt lenger ut i saksframstillingen står følgende: 

«Finansiering av arbeidet må skje gjennom regionale utviklingsmidler, fylkeskommunens bud-

sjetter og samarbeidspartnernes budsjetter, søknader til regionale forskningsfond, interreg-pro-

grammer og andre mulige finansieringskilder.» 

De partnerne vi har intervjuet, gir alle uttrykk for at de støtter opp om Nordland fylkeskommu-

nes ambisjoner og rolle på dette området, og gir uttrykk for at de ønsker å bidra til at fylkeskom-

munen skal lykkes med dette.      

Et viktig poeng i denne sammenheng er at de regionale utviklingsmidlene som fylkeskommu-

nene tidligere fikk over statsbudsjettet, ikke fins lenger. Noen av midlene er erstattet av søkbare 

midler som forvaltes av Kompetanse Norge, og en del enkeltoppgaver er lagt til fylkeskommu-

nene som en del av regionreformen. 

 Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider og 

av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

Hvilke grep er det partnerne trekker fram som viktige for at forumet blir opplevd som så vellyk-

ket? Dette er noen av de viktigste: 

 Hvis vi begynner med det rent praktiske, trekker alle fram at Nordland fylkeskommune 

har tatt et godt grep om sekretariatsfunksjonen. Etter at dette ble mer formalisert, har 

arbeidet i forumet fått bedre struktur, mer kontinuitet og blitt mer forpliktende. Det har 

blitt lettere å se «den røde tråden» i arbeidet, som en uttrykte det. Fylkeskommunen 

drifter på mange måter forumet, regisserer møtene, skaffer innledere og finansierer drif-

ten. Dette oppleves som særdeles positivt. Som en av de vi snakket med, uttrykte det: 

«Det er flott at Nordland fylkeskommune har så store ambisjoner på dette området, og 

at den er så foroverlent». 

 Det framheves også som viktig at alle partnerne stiller med sentrale aktører i partnerska-

pet. Det er også enighet om at det er verdifullt at fylkeskommunen stiller med sentrale 

politikere, og at forumet er godt forankret i fylkeskommunens planverk. Det gir forumet 

strategisk forankring på høyt nivå.   

 Arbeidet med å skaffe et felles bilde av nåsituasjonen og utfordringsbildet, som forumet 

har lagt stor vekt på, trekkes fram som svært viktig. En felles virkelighetsforståelse re-

presenterer ofte en nødvendig forutsetning for målrettet handling, og det gjør også at de 

strategier og handlingsplaner som iverksettes, blir mer treffsikre og tilpasset lokale og 

regionale forhold.  
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 Som nevnt flere ganger i avsnittene over, har flere av de statlige partnerne klare forvent-

ninger fra sine eiere om å delta i partnerskap med lokale og regionale samarbeidspart-

nere. Slike forventninger er med på å skape forpliktelser i samarbeidet, og bidrar til at 

aktørene «stiller opp» når Nordland fylkeskommune inviterer. Flere gir faktisk også ut-

trykk for at dette bidrar til å gi «trykk og tempo» i institusjonenes eget arbeid for å følge 

opp ambisjonene.  

 Det å delta i et forum, og være med i et nettverk – særlig når dette varer over så vidt 

mange år – har en betydelig verdi i seg selv; ved at partnerne blir godt kjent med hver-

andre og tar kontakt med hverandre også utover de forpliktelser som ligger i selve foru-

met.  

 Flere av de partnerne som representerer arbeids- og næringsliv, gir uttrykk for at de 

«blir hørt» når de kommer med innspill og synspunkter på hvordan utdanningstilbudene 

bør utformes og virkemidlene brukes. Det gjelder også i forhold til den kompetansestra-

tegien for Nordland som nylig er vedtatt av Fylkestinget. Å bli hørt og tatt på alvor øker 

entusiasmen for å delta, og gjør selvsagt at deltakelsen oppleves som nyttig.  

 Som nevnt ovenfor, har partnerne i Forum for kompetanse og arbeidsliv mange samar-

beidsarenaer – både seg imellom og med andre aktører. Disse brukes aktivt både for å 

fremme synspunkter og strategier fra forumet, men også for å få innspill, synspunkter 

og formidlet behov fra andre aktører.  

 Selv om det ikke er så store summer forumet har til disposisjon, har det over tid likevel 

vært avsatt noe midler til å følge opp forumets arbeid. Dette oppleves som viktig og sti-

mulerende, og her uttrykkes det, som nevnt ovenfor, enda større ambisjoner i den nylig 

vedtatte kompetansestrategien. 

   

Utfordringer/forbedringsområder 

Som det framgår av punktet ovenfor, er det stor grad av tilfredshet med hvordan Forum for 

kompetanse og arbeidsliv fungerer blant de partnerne vi har intervjuet. De opplever at de får 

mye igjen for å delta, og at partnerskapet har vært medvirkende til å skape bedre balanse mel-

lom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet.  

Hvis vi likevel skal trekke fram et par – tre områder hvor noen av partnerne peker på behov for 

forbedringer/justeringer, kan følgende nevnes: 

 Det vil gi enda større «trykk» og momentum i arbeidet dersom det var noe større økono-

miske ressurser til å følge opp strategier og satsinger. Selv om det er partnerne selv som 

i all hovedsak må ta ansvar for oppfølging i egen organisasjon og med egne ressurser, 

vil dette i en del tilfeller bli lettere og gå fortere dersom det i enda større grad var øko-

nomi til å understøtte satsingene.  

 Enkelte av partnerne trekker også fram at det fortsatt er litt «å gå på» når det gjelder po-

litisk forankring av arbeidet i Nordland fylkeskommune. Vi nevnte ovenfor at Nordland 

fylkeskommune deltar både på politisk og administrativt nivå i forumets arbeid. Likevel 

mener enkelte at det vil kunne gi ytterligere driv og tempo i arbeidet dersom den poli-
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tiske forankringen i fylkeskommunen ble enda sterkere og tydeligere. Den nylig ved-

tatte kompetansestrategien vil antakelig representere et godt skritt på veien for å få til 

dette.  

 Et siste innspill kan være at forumets ulike aktører kan bli flinkere til å synliggjøre re-

sultatene av arbeidet. Altså de avtrykk som kan spores i aktørenes egne handlingsplaner, 

utdanningstilbud mv. Dette vil kunne gi økt motivasjon for å komme med innspill, og 

også ha en viktig pedagogisk funksjon.      
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12.  PARTNERSKAP FOR 

KOMPETANSE OG 

VERDISKAPING – MØRE OG 

ROMSDAL 

  Beskrivelse av partnerskapet 

  Mål, forankring og deltakere 

Formål og hensikt 

Partnerskap for kompetanse og verdiskaping ble etablert tidlig på 2000-tallet. Det foreligger 

ingen formell partnerskapsavtale for partnerskapet, og derfor heller ingen klart definerte mål for 

partnerskapet, utover at det arbeider for å nå de overordnede målene i fylkeskommunens plan-

verk innen kompetanse-, nærings- og verdiskapingspolitikk.  

Formålet med partnerskapet, slik det kommer til uttrykk gjennom intervjuene, er likevel å orien-

tere hverandre om pågående saker partnerne jobber med i egne organisasjoner, og å koordinere 

prosesser og felles innsats. Ikke minst bruker fylkeskommunen partnerskapet til å få innspill til 

sitt arbeid med regionale planer, strategier og handlingsprogram på kompetanse- og verdiska-

pingsfeltet. Innspillene gis på ulike stadier, men i forkant av at administrasjonen i fylkeskom-

munen har ferdigstilt sitt arbeid og dokumentene går til politisk behandling.  

Basert på gjennomgangen av dokumenter (møteinnkallinger, referater og presentasjoner mv.) og 

intervjuene med aktørene i partnerskapet, kan formålet med partnerskapet samles i tre punkter:  

 Være en regional tenketank – løfte viktige problemstillinger for utvikling i Møre og 

Romsdal 

 Drøfte seg fram til spydspisser / viktige satsingsområder som krever langsiktig og syste-

matisk arbeid fra flere for å oppnå resultat 

 I fellesskap bli sterkere og få mer kraft i arbeidet med regional utvikling gjennom å ar-

beide på tvers av organisasjoner, kommuner og næringer – og se helheten 

 

Kompetansealliansen 

Med regionreformen har fylkeskommunene fått et utvidet ansvar for den regionale kompetanse-

politikken, herunder en rolle i å avstemme behov for kompetanse i arbeidslivet med utdannings-

tilbudet i fylket. I nasjonale føringer heter det at dette arbeidet skal gjøres gjennom et mer syste-
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matisk samarbeid mellom fylkeskommunen og kompetanseaktører som det næringsrettede vir-

kemiddelapparatet, kommuner, partene i arbeidslivet, NAV, studieforbund, fagskoler, universi-

teter og høyskoler. I Møre og Romsdal diskuterer man derfor, i skrivende stund, hvordan dette 

samarbeidet (heretter kalt Kompetansealliansen) skal organiseres, og hvorvidt og hvordan kop-

lingen mellom Kompetansealliansen og Partnerskap for kompetanse og verdiskaping skal bli. 

Innspill til dette arbeidet diskuteres nærmere i avsnitt 12.2.1. og avsnitt 12.2.3. 

 

Partnere og deltakere 

Møre og Romsdal fylkeskommune er representert i partnerskapet ved både politisk (fylkesord-

fører) og administrativ ledelse (regional- og næringssjef og utdanningssjefen). I tillegg består 

partnerskapet av følgende partnere: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA, Fylkes-

mannen i Møre og Romsdal, LO, NHO, NAV og KS. Organisasjonene som er med i partnerska-

pet har imidlertid alle roller i arbeidet med kompetanse-, nærings- og samfunnsutvikling i Møre 

og Romsdal.  

Mens det i partnerskapets «tidlige liv» kunne være medarbeidere på ulike nivå i de respektive 

organisasjonene som deltok i møtene, har dette de senere årene blitt strammet inn, slik at det er 

regionsansvarlig for den enkelte organisasjon som deltar i partnerskapsmøtene. Dette for å sikre 

en best mulig forankring og beslutningsmyndighet. 

I tillegg er rektorene ved Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU fra 2019 invitert 

med som et ledd i etableringen av Kompetansealliansen, altså den delen av partnerskapet som 

handler om å avstemme utdanningstilbudet med kompetansebehovet til arbeidslivet i regionen. 

UoH-sektorens representanter har imidlertid foreløpig ikke formell status som partnere. 

  Organisering, arbeidsform og ressurser 

Partnerskapsmøtene er det sentrale kontaktpunktet for partnerskapet, og avholdes vanligvis fire 

ganger i året – rundt om i fylket. Type saker som diskuteres og behandles i partnerskapsmøtene 

har variert opp gjennom årene. Tidvis har partnerskapet fungert som styringsgruppe for mer 

konkrete partnerskap og samarbeidsprosjekter, mens det i dag stort sett diskuterer saker av stra-

tegisk karakter knyttet til politikkområdene nevnt i punkt 12.1.1. Det kan for eksempel dreie seg 

om innspill til fylkeskommunale planer og strategier, innretning på satsinger for økt forskning 

og innovasjon i næringslivet, kompetansebygging og omstillingsbehov i arbeidslivet i regionen 

mv. Partnerskapet har ingen myndighet, og fungerer i dag således ikke som noe beslutningsor-

gan, men er et forankringsorgan.  

Våren 2020 har det strategiske handlet om situasjonen, og utviklingen i fylket i kjølvannet av 

korona-krisen. Partnerskapet er derfor nå aktivert som Partnerskap for samordning i krisetider, 

der også lederne for de viktigste klyngene i fylket er inne. Et arbeidsutvalg bestående av lederne 

i NHO, LO, IN, NFR, NAV, Fylkeskommunen har nå videomøter 2-3 ganger i uken for å 1) 

identifisere utfordringer og problemområder for henholdsvis næringsliv/bedrifter og arbeids-

liv/arbeidstakere og 2) løsningsforslag og handlingspunkt for innspill nasjonalt og for iverkset-

ting av regionale tiltak. 
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Tidligere var det NHO-direktøren som var leder for partnerskapet, før det en periode var det re-

gional- og næringssjefen. Nå er det fylkesordfører som leder partnerskapsmøtene, mens regio-

nal- og næringsavdelingen i fylkeskommunen ivaretar sekretariatfunksjonen. Det innebærer å 

melde inn saker fylkeskommunen ønsker å drøfte, invitere partene til å komme med øvrige sa-

ker de ønsker å ta opp, og ordne det praktiske rundt gjennomføringen av partnerskapsmøtene. 

De skriver også referater med eventuelle oppfølgingspunkter, som sendes og godkjennes av 

partnerne i etterkant.  

Partnerskapet disponerer ingen økonomiske ressurser, men trekker på kompetansen og de men-

neskelige ressursene partnerne besitter.  

  Mobilisering ut av partnerskapet  

Som vi var inne på i punkt 12.1.2, har ikke partnerskapet myndighet til å fatte forpliktende be-

slutninger i streng forstand. Oppfølging av diskusjoner og konklusjoner i partnerskapsmøtene 

må dermed følges opp av den enkelte partner i deres organisasjoner. Av intervjuene kommer det 

likevel klart til uttrykk at partnerne opplever at det man diskuterer seg frem til i partnerskaps-

møtene oppleves forpliktende, og blir fulgt opp. 

  Partnernes vurderinger 

  Oppnår partnerne mål og hensikt med partnerskapet? 

Hovedhensikten med partnerskapet er som nevnt å orientere hverandre om pågående saker, og 

gi innspill til fylkeskommunale planer, strategier og handlingsprogram.  

Flere av våre informanter mener man bør forplikte partnerne til å i større grad bidra med aktu-

elle saker inn i partnerskapet. Både fylkeskommunen og de øvrige partnerne gir likevel uttrykk 

for at det er nyttig å ha et forum for informasjonsutveksling og diskusjon om sentrale spørsmål 

og satsinger blant aktørene som har en regional rolle innen de politikkområdene partnerskapet 

befatter seg med. Ikke minst oppleves det for fylkeskommunen nyttig å kunne drøfte og få inn-

spill til sentrale regionale planer, strategier og årlige handlingsplaner på et tidlig tidspunkt. I 

handlingsplanene ligger det også økonomiske forpliktelser. Partnerskapet har dermed mulighet 

til å påvirke fylkeskommunens økonomiske ressurser, virkemidler og innsats. 

Det er imidlertid litt ulike oppfatninger blant partnerne når det gjelder spørsmålet om hvorvidt 

partnerskapet bør ta mål av seg å være «noe mer» enn bare en arena for informasjonsutveksling 

og diskusjon. Enkelte er fornøyd med dagens situasjon, og mener partnerskapet bør holde seg til 

å diskutere saker av mer overordnet, strategisk og langsiktig karakter, mens andre mener part-

nerskapet har et «bredere potensial». Med det menes for eksempel at partnerskapet med fordel 

kunne fungere som en «paraply» og styringsgruppe for mer konkrete og operative satsinger og 

prosjekter. 
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Som vi gjorde rede for i punkt 12.1.1, jobber man nå med hvorvidt, og eventuelt hvordan man 

skal kople Kompetansealliansen (altså den biten som går på å matche utdanningstilbud og kom-

petansebehov) til Partnerskap for kompetanse og verdiskaping. Enkelte mener Partnerskap for 

kompetanse og verdiskaping er et naturlig og relevant forum. Andre mener det er bedre å opp-

rette en egen arena, men med en form for formell forbindelse til det allerede eksisterende part-

nerskapet. Argumentene for det siste alternativet handler i stor grad om at mandatet til Partner-

skap for kompetanse og verdiskaping er for bredt, og at det derfor er behov for en arena som har 

kompetansepolitikk, herunder kompetanse- og utdanningstilbud og -behov som sitt eneste for-

mål, slik at ikke steget fra diskusjon til handling forsvinner i andre saker. Se ellers punkt 12.2.3 

for ytterligere innspill til koplingen mellom Kompetansealliansen og det eksisterende Partner-

skap for kompetanse og verdiskaping. 

  Hvordan vurderer partnerne koordineringen, samordningen og 

oppfølgingen? 

Når det gjelder koordinering og oppfølging av partnerskapets arbeid, så gjøres dette i hovedsak 

gjennom andre forum og kanaler enn Partnerskap for kompetanse og verdiskaping, men hvor de 

samme aktørene deltar.  

Våre informanter gir klart uttrykk for at eventuelle konklusjoner i stor grad blir fulgt opp i de 

respektive organisasjonene i etterkant. Samtidig havner mye av oppfølgingsansvaret på fylkes-

kommunen, rett og slett fordi mange av sakene som diskuteres handler om fylkeskommunale 

initiativ og satsinger. 

  Hva er partnernes vurderinger av partnerskapets sterke sider 

og av utfordringene? 

Partnerskapets sterke sider 

Hvilke grep er det partnerne trekker fram som viktige for at partnerskapet oppleves som så vel-

lykket? Dette er noen av de viktigste momentene partnerne fremhever som: 

 Informasjonsutvekslingen og diskusjonene i partnerskapsmøtene oppleves svært nyttig 

blant alle aktørene. I en hektisk hverdag, er det viktig at beslutningstakere i de organisa-

sjonene som har en regional rolle innenfor de politikkområdene partnerskapet befatter 

seg med, får anledning til å møtes, oppdatere hverandre og diskutere aktuelle saker. Slik 

informasjonsutveksling oppleves så viktig ikke minst fordi partnerne jobber med et po-

litikkfelt hvor det er mange aktører med delvis overlappende mandat og ansvarsområ-

der. Slik sett kan man si at partnerskapet bidrar til en bedre koordinering av partnernes 

ressurser og virkemidler. 

 Kjennskap til hverandre. Partnerskapet har eksistert over lang tid, og har bidratt til at 

beslutningstakere kjenner hverandre godt, noe som senker terskelen for å ta kontakt og 

sette i gang samarbeid, selv om dette skjer utenfor partnerskapets regi. 
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Når det gjelder fylkeskommunens nye ansvar innen kompetansepolitikken, og innretningen på 

det videre samarbeidet innen dette feltet (Kompetansealliansen), etterlater intervjuene et inn-

trykk av at flere partnere er noe usikre på både hva som skal være partnerskapets og fylkeskom-

munens rolle. Samtidig oppleves det at man tar slike diskusjoner som en sterk og dynamisk side 

ved partnerskapet. Partnerne vi snakket med, er også positive til å bidra i dette arbeidet. Gjen-

nom intervjuene pekes det på særlig tre punkter hvor partnerne ser at først og fremst fylkeskom-

munen, men også partnerskapet kan spille en tydelig rolle innen dette politikkfeltet: 

 Et koordinert og samordnet etter- og videreutdanningsprogram for kommunene. Møre 

og Romsdal er en av de fylkene som etter kommunereformen endte opp med omtrent 

like mange småkommuner som før. Det har gjort det vanskelig for UoH-sektoren å nå ut 

i det kommunale etter- og videreutdanningsmarkedet. Dette fordi kommunene ikke er 

godt nok koordinert, og fordi hver enkelt kommune hver for seg har et for lite behov for 

etter- og videreutdanning samt for små økonomiske ressurser til å sette i gang egne vi-

dereutdanningsprogram. Her kan fylkeskommunen spille en rolle, ved å koordinere be-

hovet i de ulike kommunene og spisse en samlet bestilling til UoH-sektoren – på vegne 

av kommunene. 

 Få næringslivet på banen. UoH-sektoren gir uttrykk for at det kan være vanskelig å få til 

en god dialog med næringslivet i fylket om deres kompetansebehov. Her kan både fyl-

keskommunen og partnerskapet bidra ved å få til et mer forpliktende samarbeid med 

næringslivet i fylket. 

 Tenk langsiktig og forskningsretta. Fylkeskommunen kan engasjere seg i, og støtte opp-

under UoH-sektorens arbeid med store internasjonale/europeiske prosjekter eller store 

forskningsrådsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke vil gi effekter på kort sikt, men 

som kan gi store effekter og merverdi for både næringsliv og utdanningstilbud på lang 

sikt. 

 

Utfordringer/forbedringsområder 

 Engasjementet for å løfte saker inn i partnerskapet varierer blant partnerne. Enkelte gir 

uttrykk for at noen partnere bidrar lite, og oppleves som noe passive – både når det gjel-

der å bringe saker inn, og i diskusjoner om oppfølging og mulige løsninger.  

 Flere ønsker seg et partnerskap som handler om mer enn bare ren informasjonsutveks-

ling og diskusjon, et partnerskap som er mer operativt handlende, og som kan sette i 

gang/iverksette tiltak. 

 Møtestruktur for hele året bør legges året før/tidlig på året, gjerne også med en fordeling 

av ansvar for gjennomføring og dagsorden til møtene partnerne imellom. Dette vil 

kunne bidra til å forplikte partnerne til å bidra i større grad. 

 Mangel på klart definerte mål og mandat, og hva den enkelte partner skal bidra med inn 

i partnerskapet. Partnerne har ingen reell og omforent forståelse for hva partnerskapet 

egentlig skal bety for egne omgivelser – som partnerskap. Flere ønsker en diskusjon om 

mål og retning, og at dette bør nedfelles i en skriftlig, operativ partnerskapsavtale. 

 Flere gir uttrykk for nærings-/kompetanseklynger bør være representert i partnerskapet, 

og kunne bidra med nyttige perspektiver inn. 
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VEDLEGG 1 

AVGRENSNING AV HVA ET PARTNERSKAP ER 

Overordnet 

Et partnerskap er et formelt og forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter, og som pri-

mært er kontrakt- og avtalefestet, eller som i hvert fall er basert på et skriftlig dokument som 

sier noe om mål/hensikt, deltakere, arbeidsformer mv. 

Et partnerskap bør ha en viss strategisk karakter (være mer enn en gjennomføringsavtale), og 

således være langsiktig (gå over flere år).   

Partnerskap er gjennomgående mer forpliktende enn tradisjonelle samarbeidsformer. De bør 

være forankret i de respektive moderorganisasjonene, og ha en tydelig avklaring av roller, an-

svar og grad av forpliktelse.       

 

Presisering og konkretisering 

Ovennevnte kan presiseres ytterligere ved hjelp av følgende punkter: 

 Et partnerskap omfatter flere aktører enn fylkeskommunen selv (det er ikke tilstrekkelig 

at det omfatter flere etater/virksomheter i fylkeskommunen for å bli definert som et 

partnerskap). 

 Vi er primært opptatt av partnerskap som fylkeskommunen har inngått med partnere i 

egen region/eget fylke. Det innebærer at vi ikke tenker oss rene internasjonale partner-

skap, eller partnerskap av ren flerregional/nasjonal karakter inn i undersøkelsen. Der-

som partnerskapet inneholder internasjonale eller nasjonale aktører i tillegg til de regio-

nale, bør de kunne inngå i kartleggingen. Men rene internasjonale eller nasjonale part-

nerskap ønsker vi å holde utenfor.   

 Et partnerskap omfatter ikke: 

o AS 

o Interkommunale selskaper 

o Faste råd/utvalg/komitéer mv 

 Et partnerskap er mer formelt og forpliktende enn faste møtearenaer/nettverk el.l. med 

siktemål av typen: 

o Kunnskapsdeling 

o Veiledning 

o Erfaringsutveksling 

 For å omfattes av definisjonen må den aktuelle arenaen tilfredsstille ett eller flere av føl-

gende kjennetegn: 

o Bidra til å mobilisere aktørenes ressurser i felles retning (penger, kompetanse, 

beslutningsmyndighet eller liknende) 
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o Bidra til at aktørene opptrer mer samordnet og koordinert enn de ville gjort uten 

deltakelsen i partnerskapet 

Et partnerskap har altså som siktemål å bidra til en endring/resultere i en handling el.l.  

 Et partnerskap har en viss grad av formalisering når det gjelder virksomheten: 

o Innkallinger 

o Sakspapirer 

o Referater 

Men graden av slik formalisering kan variere 
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VEDLEGG 2 

SPØRRESKJEMA - BREDDEKARTLEGGING 

 
 

 

Utredning om fylkeskommunens erfaringer og utfordringer med samstyring og partnerskap 

Hei igjen. 

Du er nå kommet til selve skjemaet for utfylling av informasjon om {NAVN PÅ 

PARTNERSKAP} og dine vurderinger knyttet til partnerskapet. Vi ber deg besvare spørsmålene 

så godt du kan.  

 

Har du spørsmål, kontakt Erik Magnussen. 

Epost: erik.magnussen@tmforsk.no 

Mobil: 993 07 470 

 

Hvilke politikkområder/sektorer jobber partnerskapet med? 

(1)  Næringsutvikling 

(2)  Forskning og innovasjon 

(3)  Kompetansepolitikk 

(9)  Samferdsel og infrastruktur 

(4)  Kollektivtransport 

(5)  By-/stedsutvikling 

(6)  Planlegging 

(7)  Miljø og klima 

(10)  Ressursforvaltning (naturressurser) 

(8)  Folkehelse 

(11)  Kultur og kulturminnevern 

(12)  Andre politikkområder 
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Hvis du svarte andre politikkområder på forrige spørsmål, hvilke (andre) politikkområ-

der jobber partnerskapet med? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hvilket år ble partnerskapet etablert? Dra glideren/markøren på linjen til riktig årstall 

_____ 

 

 

Hvilke aktører deltar i partnerskapet? Utover fylkeskommunen 

(1)  Private aktører 

(2)  Akademia/FoU-institusjoner (universitet/høgskole, forskningsinstitutter og 

forskningsmiljøer mv.) 

(3)  Frivillige organisasjoner 

(4)  Enkeltkommuner 

(6)  Kommuneregioner (regionråd) 

(7)  Offentlig eide virksomheter (kommunale/regionale næringsselskaper, kollektiv-

transport-selskaper, destinasjonsselskaper mv.) 

(8)  Fylkesmannen 

(5)  Statlige etater 

 

 

Spesifiser hvilke aktører som deltar i partnerskapet (navn på aktøren(e)) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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På hvilke(t) nivå deltar aktørene i partnerskapet? Det er mulig å huke av på flere svaral-

ternativer 

 Politisk nivå Administra-

tiv ledelse 

Fagpersoner Vet ikke 

Fylkeskommunen (1)  (2)  (3)  (4)  

Øvrige deltakere/aktører i 

partnerskapet 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

Hvor ofte er det møter i partnerskapet? Angi omlag hvor ofte aktørene i partnerskapet 

møtes 

(1)  Sjeldnere enn én gang i året 

(2)  Én gang i året 

(3)  To ganger i året 

(4)  Tre-fire ganger i året 

(7)  Fem-seks ganger i året 

(5)  Hver måned 

(6)  Vet ikke 

 

 

Forankring, formalisering og myndighet 

 JA NEI VET IKKE 

Er partnerskapet forankret i 

fylkeskommunale/regionale 

planer eller strategier? 

(1)  (2)  (3)  

Er partnerskapet etablert gjen-

nom vedtak i fylkestinget (de-

legering fra politisk nivå)? 

(1)  (2)  (3)  
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 JA NEI VET IKKE 

Er partnerskapet basert på 

skriftlige og formelle avtaler 

eller styringsdokumenter? 

(1)  (2)  (3)  

Er det formulert målbare og 

kvantifiserbare mål og resul-

tatforventninger for partner-

skapet? 

(1)  (2)  (3)  

Fatter partnerskapet vedtak 

som forplikter deltakerne? 

(1)  (2)  (3)  

Til møtene i partnerskapet, fo-

religger det skriftlige innkal-

linger med dagsorden og saks-

papirer? 

(1)  (2)  (3)  

Skrives det referater fra mø-

tene? 

(1)  (2)  (3)  

 

 

Hvilke eller hva slags ressurser bidrar fylkeskommunen med inn i partnerskapet? 

(1)  Økonomiske midler 

(2)  Faglig kompetanse 

(3)  Menneskelige ressurser (til gjennomføring av konkrete tiltak mv.) 

(4)  Beslutningsmyndighet 

(5)  Annet 

 

 

Hvis du svarte annet på spørsmålet over, hva slags ressurser er det da snakk om? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Hvilke eller hva slags ressurser bidrar de øvrige aktørene med inn i partnerskapet? 

(1)  Økonomiske midler 

(2)  Faglig kompetanse 

(3)  Menneskelige ressurser (til gjennomføring av konkrete tiltak mv.) 

(4)  Beslutningsmyndighet 

(5)  Annet 

 

 

Hvis du svarte annet på spørsmålet over, hva slags ressurser er det da snakk om? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

I hvilken grad opplever du at det er samsvar mellom ressursinnsatsen som legges inn i 

partnerskapet og de resultater partnerskapet oppnår? Svar på en skala fra 1-5, der 1 er i 

svært liten grad og 5 i svært stor grad 

(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 
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I hvilken grad tror du deltakerne i partnerskapet opplever arbeidsmåtene til partnerska-

pet som tilfredsstillende? Svar på en skala fra 1-5, der 1 er i svært liten grad og 5 i svært 

stor grad 

(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

 

 

Har du ytterligere kommentarer om partnerskapet du ønsker å formidle? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Du er nå ferdig med å fylle ut informasjon om partnerskapet {NAVN PÅ PARTNERSKAP}. 

Takk for hjelpen - og din besvarelse! 

Klikk her dersom du skal fylle ut tilsvarende informasjon om flere partnerskap din fylkeskom-

mune deltar i. 

Trykk avslutt dersom du ikke skal fylle ut informasjon om flere partnerskap. 
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VEDLEGG 3 
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